Kees Hagenaars heeft de volgende vragen gesteld:
1. Op welke tijden mag een winkel op zondag open zijn op basis van het artikel over toerisme? Is dat
ook tussen 06.00u en 22.00u?
2. Als er twee aanvragers zijn in het kader van de avondopenstelling, op basis waarvan bepaalt de
gemeente dan welke winkel wel of niet open mag zijn?
De reactie hierop is:
1. Ja, dat klopt. Maar de gemeente mag wel aanvullende regels stellen. Bijv. van 09.00 tot 18.00 uur
of van 11.00 tot 17.00 uur. In gemeente met een zondagopenstelling in verband met toerisme zie
je overigens meestal dat supermarkten open zijn van 08.00 tot 20.00 uur.
2. Dit is een lastige vraag. Indien de bepaling van een avondwinkel in de verordening wordt
opgenomen is het voor één avondwinkel (supermarkt) toegestaan op zondag open te zijn tussen
16.00 en 24.00 uur. Welke supermarkt? M.i. wie het eerst een aanvraag indient. Je kunt geen
criteria van eisen stellen waarom de Digros in Ter Aar bijvoorbeeld wel zou mogen en de AH in
Nieuwkoop niet. Als de verordening al geharmoniseerd zou zijn geweest voordat de aanvraag van
de Digros was binnengekomen en de mogelijkheid was in de geharmoniseerde verordening
opgenomen dan was er geen weigeringsgrond geweest om de aanvraag af te wijzen. Het is aan
de ondernemer zelf om te bepalen of hij het economisch rendabel acht om zijn winkel op die dag
gedurende die tijden geopend te hebben. Mits die mogelijkheid in de verordening is opgenomen.
Maar er is slechts een mogelijkheid van één avondwinkel per 15.000 inwoners. En dat mag niet
naar boven afgerond worden. Navraag bij de VNG heeft mij geleerd dat voor de gemeente
Nieuwkoop met ongeveer 27.000 inwoners slechts één avondwinkel zou zijn toegestaan.
In theorie was het mogelijk geweest – indien de drie voormalige gemeenten de mogelijkheid van
een avondwinkel in hun verordening hadden opgenomen en er in elke voormalige gemeente een
beroep op zou zijn gedaan – dat er drie supermarkten open zouden zijn geweest in de nieuwe
gemeente Nieuwkoop. Na harmonisatie van de drie verordeningen (binnen twee jaar na de
herindeling) zou er dus nog maar één avondwinkel open mogen zijn als je die mogelijkheid
opneemt in de verordening. Er zouden er dus twee weer gesloten moeten worden. Neem je de
mogelijkheid van een avondwinkel niet op in je verordening dan mogen ze dus niet meer open op
zondag.
Vervolgvraag van Kees Hagenaars:
Is het mogelijk dat we één winkel de kans geven om op basis van de toerismeregeling open te zijn,
bijvoorbeeld AH in Nieuwkoop en één winkel op basis van de regeling avondopenstelling bijvoorbeeld de
Digros in Ter Aar. Als ik nl de antwoorden goed heb begrepen kan op die manier aan beide aanvragen
worden voldaan als we tenminste beide mogelijkheden opnemen in de verordening.
De reactie hierop is:
Dit is helemaal juist.

