
   

 

 

 

Amendement voor de raadsvergadering van 26 november  2013 
 

Agendapunt : 13 

 

Onderwerp : Vaststellen winkeltijdenverordening 2013 

 

 

Aan de raad, 

 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen, d.d. 26 november 2013 

 

Overwegende dat: 

 

- Per 1 juli van dit jaar treedt de nieuwe winkeltijdenwet naar aanleiding van een 

aangenomen initiatiefvoorstel in werking. 

- Deze wet gemeenten de mogelijkheid geeft om in een eigen verordening vrijstelling te 

verlenen op het verbod op de opening van winkels op zondag en daar kaders voor te 

stellen. 

- Hiermee de gelegenheid is ontstaan om invulling te geven aan de wens in het 

coalitieakkoord waardoor de winkeliersverenigingen in de dorpen en wijken zelf 

bepalend kunnen zijn, bij de keuze voor het al dan niet openen van de winkels op 

zondag. 

- De zondagsopenstelling in de kernen van de gemeente Schagen anders beleefd 

worden door inwoners en winkeliers, waardoor maatwerk het meest recht zal doen. 

- Daarbij naast toeristische argumenten ook andere overwegingen een rol spelen. 

- Het voorliggende beleidsvoorstel weliswaar verwijst naar het streven de 

winkeliersverenigingen doorslaggevend te laten zijn bij de invulling van de 

zondagsopenstellingen, maar daarvoor in de verordening geen 

handhavingsmogelijkheden bied.  

 

In aanmerking nemende dat: 

 

- De VNG over de nieuwe wet zegt: “De bevoegdheid van gemeenten wordt zo ruim dat 

zowel complete handhaving van de verboden als het volledig terzijde stellen daarvan 

tot de mogelijkheden behoort. Hetzelfde geldt voor alle opties die daartussen zitten.” 

- Wij met de VNG van mening zijn dat de gemeente beleid moet kunnen maken 

waarmee wij invulling geven aan een beleid dat het draagvlak onder lokale winkeliers 

doorslaggevend laat zijn per kern. 

- Wij van mening zijn dat in de gemeente Schagen de winkeliers zouden moeten bepalen 

of zij op zondag willen openen, omdat daardoor ruimte is voor samenwerking, wat het 

winkelend publiek ten goede komt, maar ook respect houdt voor afstemming tussen 

winkeliers over vrije zondagen. 
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- De verenigde winkeliers in de OFS ook van mening zijn dat er per kern door de winkeliers 

bepaald moet kunnen worden hoe de zondagsopenstelling wordt ingevuld. 

- In Eindhoven bij een soortgelijke beleidswens een amendement is ingediend dat de 

winkeliersverenigingen beleid liet bepalen, die echter door hoogleraren wordt betwist op 

houdbaarheid, omdat zij de bevoegdheid ontheffing te verlenen voor de 

winkeltijdenwet legt bij de winkeliersvereniging, die daartoe niet bevoegd kunnen zijn. 

Waaruit wij leren dat de bevoegdheid voor ontheffing wel bij de gemeente moet blijven 

liggen. (gemeenteraad, of gemandateerd aan college van B&W) 

- De winkeliers in de gemeente Schagen in grote meerderheid verenigd zijn in lokale 

winkeliersverenigingen, die daarmee een representatieve rol heeft voor de winkeliers in 

die kern. 

 

 

Besluit dat: 

 

Aan het college van B&W de bevoegdheid wordt gedelegeerd om per kern vrijstelling te 

verlenen van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet 

vervatte verboden. 

 

Het college daarbij formele schriftelijke verzoeken van de lokale winkeliersverenigingen als 

leidraad voor het verlenen van de bovengenoemde vrijstelling zal kiezen.  

 

Het college hierbij de flexibiliteit dient te hebben om conform de wensen van de lokale 

winkeliersvereniging de wijze waarop en de momenten van vrijstelling te bepalen. 

 

Dit conform de bijgevoegde gewijzigde verordening. 

 

Dit beleid te evalueren na 1 jaar. 

 

 

Friso Teerink 

Namens Duurzaam Natuurlijk Alternatief 

 

Hans Heddes 

Namens de fractie van de PvdA 

   

Jelle Beemsteboer 

Namens de fractie van het CDA 

  



Winkeltijdenverordening Schagen 2013  
 
De raad van de gemeente Schagen;  
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2013;  
gelet op artikel 3, eerste, tweede en derde lid, van de Winkeltijdenwet;  
gezien het advies van de commissie Bestuur d.d. 13 november 2013;  
gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet  
 
besluit vast te stellen de winkeltijdenverordening Schagen 2013:  
 
Artikel 1. Begripsbepalingen  
In deze verordening wordt verstaan onder:  
–feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en 
tweede Kerstdag;  
–werkdagen: maandag tot en met zaterdag;  
–winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.  
- kern: een van de hieronder beschreven dorps of stadskernen in de gemeente Schagen: 
 

 Schagen (inclusief Tjallewal, Tolke, Nes, Grotewal en Lagedijk) 

 't Zand 

 Burgerbrug (inclusief Zijpersluis) 

 Burgervlotbrug 

 Callantsoog (inclusief Abbestede en Groote Keeten) 

 Dirkshorn (inclusief Stroet, Bliekenbos, De Banne, De Dijken, Woudmeer, Schagerwaard 
en Vennik) 

 Oudesluis (inclusief Keinse, ’t Wad en Keinsmerbrug) 

 Petten (inclusief Het Korfwater, Leihoek en Mennonietenbuurt) 

 Schagerbrug (inclusief De Stolpen, ’t Buurtje en Stolpervlotbrug) 

 Sint Maarten (inclusief Valkkoog, Groenveld en Dijkstaal) 

 Sint Maartensbrug 

 Sint Maartensvlotbrug 

 Sint Maartenszee 

 Tuitjenhorn (inclusief ’t Rijpje, Eenigenburg, Kalverdijk, Kerkbuurt en Zijbelhuizen) 

 Waarland (inclusief De Weel, Grootven en Slootgaard) 

 Warmenhuizen (inclusief Schoorldam, Krabbendam en Huiskebuurt) 
 
Artikel 2. Vrijstelling voor zon- en feestdagen  
Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte  
verboden kan door het college van burgemeester en wethouders algemene of beperkte 
vrijstelling voor de zon- en feestdagen tussen 06.00 uur en 22.00 uur worden verleend per kern.  
 
Artikel 3. Ontheffing verbod openstelling op zon- en feestdagen tussen 22.00u en 06.00u.  
1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de 
verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen 
tussen 22.00 en 06.00 uur.  



2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in 
de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling 
van de winkel op basis van de ontheffing.  
 
Artikel 4. Beslistermijn aanvraag ontheffing  
1. Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken 
na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.  
2. Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.  
 
Artikel 5 Overdracht van de ontheffing  
1. Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming 
van het college van burgemeester en wethouders.  
2. In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet 
de houder van de ontheffing hiervan schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester 
en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde 
rechtverkrijgende.  
 
Artikel 6. Intrekken of wijzigen ontheffing  
Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:  
a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;  
b. verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het 
belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;  
c. de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare 
orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;  
d. aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;  
e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of  
f. de houder dit verzoekt.  
 
Artikel 7. Toezicht  
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast 
de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.  
 
Artikel 8. Intrekking oude verordening  
1. De verordening winkeltijden Harenkarspel 2011 wordt, conform het bepaalde in artikel 9, 
ingetrokken.  
2. De verordening winkeltijden Schagen (vastgesteld 29-04-1997) wordt, conform het bepaalde 
in artikel 9, ingetrokken.  
3. De verordening en winkeltijdenverordening Gemeente Zijpe 2011 wordt, conform het 
bepaalde in artikel 9, ingetrokken.  
4. Het beleid van Zijpe aangaande de toerisme bepaling voor het gebied ten westen van het 
Noordhollands kanaal en de winkels op kampeer- en recreatieterreinen wordt, conform het 
bepaalde in artikel 9, ingetrokken. 5. Het winkeltijdenbeleid zondagavondopenstelling voor 
supermarkten Schagen (vastgesteld 10 april 2012) wordt, conform het bepaalde in artikel 9, 
ingetrokken.  
 
Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel  
1. Deze verordening treedt één dag na publicatie in werking.  
2. De in artikel 8 genoemde verordeningen en beleidstukken worden per gelijke datum als de 
inwerkingtreding van de winkeltijdenverordening Schagen 2013 ingetrokken.  



3. Deze verordening wordt aangehaald als: winkeltijdenverordening gemeente Schagen 2013.  
 
Aldus besloten in de vergadering van: 26 november 2013  
 
 
De raad van de gemeente Schagen,  
 
griffier      voorzitter  
 
Mevrouw E. van der Voorde   Mevrouw M.J.P. van Kampen 

 


