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(Publieks)samenvatting
De gemeenteraad heeft in de begrotingsbehandeling 2010 een motie aangenomen over verruiming
van de koopzondagen. Zij heeft het college opgedragen een aangepaste winkelverordening voor te
leggen waarin het gehele grondgebied van Velsen wordt aangewezen als van substantieel belang voor
het toerisme. Het College legt een voorstel voor een nieuwe verordening winkeltijden voor aan de
raad.

Voorgesteld besluit
- In te stemmen met uitbreiding van de koopzondagen door de gehele gemeente aan te wijzen als
toeristisch gebied.
- Daartoe de winkeltijdenverordening 2010 vast te stellen;
- De verordening winkeltijden 1996 in te trekken.
Inleiding
De gemeenteraad heeft in de begrotingsbehandeling 2010 een motie aangenomen over verruiming
van de koopzondagen. Zij heeft het college opgedragen een aangepaste winkelverordening voor te
leggen waarin het gehele grondgebied van Velsen wordt aangewezen als substantieel belang voor het
toerisme.

Kader
Winkeltijdenwet
De huidige Winkeltijdenwet uit 1996 bepaalt wanneer winkels in ieder geval gesloten moeten
zijn. De hoofdregel is dat winkels gesloten zijn op Zon en feestdagen.
De gemeente kan maximaal 12 ‘koopzondagen’ aanwijzen. De raad kan de gemeente of een deel
daarvan aanwijzen als toeristisch gebied. In dat gebied kunnen de winkels dan op alle zon- en
feestdagen open zijn.
Op dit moment ligt er een wetsvoorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet bij de Eerste Kamer.
De kern daarvan is, dat het voor gemeenten minder makkelijk wordt om gebieden aan te wijzen als
toeristisch gebied en zo het aantal van 12 koopzondagen uit de breiden. De minister vindt dat
gemeenten ’oneigenlijk gebruik’ van de toerismebepaling maken en wil dit tegengaan.
Intussen heeft de rechter in een paar uitspraken nader uitgewerkt wanneer de aanduiding ‘toeristisch
gebied’ is gerechtvaardigd:

• Er moet in de gemeente sprake zijn van toeristische aantrekkingskracht, die gelegen is buiten de
verkoopactiviteiten.
• Het moet gaan om toeristische trekpleisters die – los van de gelegenheid tot winkelen - zélf in
aanmerkelijke mate toeristen naar de desbetreffende gemeente of gedeelte daarvan trekken.
De gemeente Velsen trekt jaarlijks met haar stranden en duinen, recreatiegebied Spaarnwoude,
buitenplaatsen en havens vele toeristische bezoekers.
Daarnaast is er de “casus Westland”. De gemeenteraad van Westland heeft besloten – op grond van
de toerismebepaling- de winkels in heel Westland een permanente zondagopenstelling te bieden.
De Burgermeester heeft dit besluit voor vernietiging aan het Rijk voorgelegd. De Minister van
Economische Zaken is voornemens dit besluit te vernietigen.
In hoeverre de motie van de Raad feitelijk in strijd is met landelijke wetgeving en verwachte
ontwikkelingen op dit onderwerp is hangende de hierboven geschetste ontwikkelingen lastig te
duiden.
De VNG pleit er overigens voor de koppeling aan toerisme uit de wet te halen en het aan de
gemeenteraden over te laten om al dan niet winkelopening op zon- en feestdagen
toe te staan.
Ook is de VNG van mening dat de wetswijziging in strijd is met de uitgangspunten van de huidige
Winkeltijdenwet. Destijds was het doel liberalisering van openingstijden.
Belangrijk was het scheppen van ruimte voor ondernemers, om eigen verantwoordelijkheid te dragen
in hun keuzes hoe ze hun concurrentiepositie versterken.
Argumenten
Pro/Voordelen
De zondagopenstelling geeft ondernemers en burgers meer vrijheid om open te zijn en te winkelen
wanneer zij het willen.
De mogelijkheden voor de Velsense consument worden momenteel steeds groter. Zo kan elke zondag
in Amsterdam worden gewinkeld en biedt het internet 24 uur per dag 7 dagen in de week de
mogelijkheid om aankopen te doen.
Het versterkt daarmee mogelijk ook de concurrentiepositie van de detailhandel in Velsen ten opzichte
van omliggende gemeentes.
Het MKB-Velsen heeft in overleg aangegeven geen bezwaar te zien in een algehele openstelling,
hoewel ze niet verwacht dat daar veel gebruik van gemaakt zal worden.
Contra/Nadelen
De algehele zondagopenstelling voorziet in een beperkte behoefte. Vanuit ondernemers(organisaties)
in Velsen zijn geen signalen bekend dat er behoefte is aan een ruimere openstelling. Sterker nog, van
de huidige mogelijkheid tot 12 zondagopenstellingen wordt beperkt gebruik gemaakt. De
zondagopenstelling is vooral in het belang van het Grootwinkelbedrijf en verslechterd de
concurrentiepositie van het lokale MKB winkelbedrijf ten opzichte van het Grootwinkelbedrijf.
Het lokale winkelbedrijf geeft kleur en diversiteit aan het winkelaanbod en in dat kader is het van
belang die concurrentiepositie niet te verzwakken.
Velsen, 16-03-2010
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