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1. Voorstel 

 De Winkeltijdenverordening Midden-Groningen 2019 vaststellen. 

 

2. Inleiding 

Op grond van de Winkeltijdenwet is het verboden winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen 

voor 6 uur en na 22 uur open te stellen. Sinds 2013 kunnen gemeenten zelf bepalen of- en in 

hoeverre – zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. Dit wordt vastgesteld in een 

Winkeltijdenverordening. 

 

Kern van de Winkeltijdenverordening Midden-Groningen 2019 is dat alle winkels op zon- en 

feestdagen open mogen van 10:00 tot 18:00 uur. Deze voorgestelde tijden zijn gebaseerd op een 

inventarisatie van openingstijden die winkeliers in de drie voormalige gemeenten hanteren. 

 

Van 24 september tot en met 5 november heeft de concept-Winkeltijdenverordening ter inzage 

gelegen. Gedurende die periode konden ingezetenen en belanghebbenden een inspraakreactie 

kenbaar maken. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Tijdens de vergadering van het 

platform detailhandel op 10 september jl. is door aanwezigen aangegeven dat ze, áls 24 december 

op een zondag valt, hun winkels graag twee uur eerder open willen stellen (dus van 8:00 tot 18:00 

uur). Dit is in het nu voorliggende voorstel opgenomen (artikel 2 lid 2). 

 

3. Publiekssamenvatting 

In een winkeltijdenverordening worden de winkeltijden en koopzondagen voor een gemeente 

geregeld. De drie gemeenten die zijn opgegaan in de gemeente Midden-Groningen hadden ieder 

een Winkeltijdenverordening. Met het vaststellen van de Winkeltijdenverordening Midden-

Groningen 2019 zijn deze geharmoniseerd. 
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Kern van de Winkeltijdenverordening Midden-Groningen 2019 is dat de winkels in de gemeente 

Midden-Groningen op alle zon- en feestdagen open mogen tussen 10:00 en 18:00 uur. 

 

4. Bevoegdheid van de raad 

Op basis van de Winkeltijdenwet is de gemeenteraad bevoegd om een winkeltijdenverordening vast 

te stellen. 

5. Beoogd effect 

Een vastgestelde winkeltijdenverordening voor Midden-Groningen zorgt duidelijkheid en 

eenduidigheid voor ondernemers en inwoners van Midden-Groningen. 

6. Historische context 

De drie gemeenten die zijn opgegaan in de gemeente Midden-Groningen hadden ieder een 

Winkeltijdenverordening: 

Winkeltijdenverordening Hoogezand-Sappemeer, vastgesteld 10 februari 2014. Kern: alle winkels 

mogen op zon- en feestdagen open van 11:00 tot 18:00 uur. 

Verordening winkeltijden Menterwolde 2013, vastgesteld 4 juli 2013. Kern: alle winkels mogen op 

zon- en feestdagen open tussen 10:00 en 20:00 uur.  

Verordening winkeltijden gemeente Slochteren 2014, vastgesteld 18 september 2014. Kern: per 

kalenderjaar wijst het college maximaal 12 zon- of feestdagen aan waarop de winkels geopend 

mogen zijn. Supermarkten en meubelwinkels in woninginrichting in volumineuze goederen mogen 

alle zon- en feestdagen van 12:00 tot 18:00 uur open. 

Tot er een winkeltijdenverordening voor Midden-Groningen door de gemeenteraad is vastgesteld, 

blijven bovengenoemde verordening gelden (tot uiterlijk 1 januari 2020). 

7. Argumenten 

Winkels in de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde mogen al iedere 

zon- of feestdag open 

Op basis van de nu geldende winkeltijdenverordeningen mogen alle winkels in de voormalige 

gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde op zon- en feestdagen opengesteld worden. 

Op basis van de voorgestelde Winkeltijdenverordening Midden-Groningen 2019 blijft deze 

mogelijkheid. Op papier is er een beperking voor de winkeliers in Menterwolde: zij mogen nu 

hun winkel openstellen tot 20:00 uur, dit wordt 18:00 uur. In de praktijk blijkt echter dat de 

winkels in Menterwolde op zondagen uiterlijk om 18:00 uur sluiten.  

Eenduidigheid in koopzondagen belangrijk 

Voor consumenten en ondernemers is het belangrijk om eenduidigheid te hebben over 

koopzondagen. Binnen de gemeente Midden-Groningen gelden nu nog drie verordeningen, met 

ieder hun eigen mogelijkheden. Dit is verwarrend voor consumenten en ondernemers. 
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Advies van platform detailhandel overnemen 

Op 16 juli jl. is het concept-voorstel besproken met het platform detailhandel Midden-Groningen. 

Dit is een overlegstructuur tussen gemeente, winkeliersverenigingen en MKB Noord. De aanwezigen 

hebben met de voorgestelde tijden ingestemd. Tijdens de vergadering op 10 september jl. hebben 

de platformleden aangegeven dat ze, áls 24 december op een zondag valt, hun winkels graag open 

willen stellen van 8:00 tot 18:00 uur (dus 2 uur eerder). 

Goed voor werkgelegenheid en economie 

Een algemene vrijstelling voor winkels is goed voor de werkgelegenheid en economie. Daarbij komt 

dat in de meeste omliggende gemeenten alle winkels iedere zon- of feestdag open mogen. Er zitten 

verschillen in de toegestane openingstijden. Dat varieert van 13:00 tot 18:00 uur (gemeente 

Delfzijl) tot 6:00 tot 22:00 uur (gemeente Veendam). Door alle winkels in Midden-Groningen de 

mogelijkheid te geven iedere zon- of feestdag open te gaan, kunnen ze op een gelijkwaardige 

manier concurreren. 

Winkels mogen open, het is geen verplichting 

De winkeltijdenverordening biedt ondernemers de mogelijkheid om op zon- of feestdagen, tussen 

bepaalde tijden, hun winkel open te stellen. Het is zeker geen verplichting om dit te doen.  

In winkelcentrum De Hooge Meeren is deze verplichting er (nog) wel. Het openstellen van de winkel 

tijdens onder andere koopzondagen is een verplichting dat is opgenomen in het huurcontract op 

straffe van een boete. De leden van winkeliersvereniging De Hooge Meeren stellen tijdens de ALV 

de koopzondagen voor het hele jaar vast. In 2017 waren er 10 koopzondagen in De Hooge Meeren, 

in 2018 9.  

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 21 september jl. gaf het kabinet aan dat de 

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, op dit moment werkt aan een 

wetsvoorstel zodat winkeliers niet eenzijdig kunnen worden gedwongen om open te gaan op dagen 

en tijden waarop zij dat niet willen. De planning van het kabinet is om deze wet in de eerste helft 

van 2019 naar de Kamer te sturen.  

Vermindering regeldruk 

Door winkeliers vrij te laten om zelf te bepalen of en wanneer zij op zon- en feestdagen open 

willen, wordt de regeldruk niet vergroot en voor het Slochterse gedeelte verminderd. Dit past ook 

in het coalitieakkoord, waarin ruimte om te ondernemen als uitgangspunt wordt benoemd. 

8. Kanttekeningen en risico’s 

n.v.t. 

9. Financiële paragraaf 

n.v.t. 

10. Communicatie 

Na vaststelling van de Winkeltijdenverordening Midden-Groningen 2019 door de gemeenteraad 

wordt deze op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt. 
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11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Na vaststelling van de Winkeltijdenverordening Midden-Groningen 2019 door de gemeenteraad 

wordt deze op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt. De verordening treedt in werking op de dag 

na de bekendmaking. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 
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