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Toelichting op de VERORDENING WINKELTIJDEN GEMERT-BAKEL 2010, vastgesteld door
de raad van de gemeente Gemert-Bakel bij besluit van 28 januari 2010, nr. 13

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING
Artikel 1
Begripsbepaling
Voor de omschrijving van het begrip feestdagen is aansluiting gezocht bij artikel 2 van de wet.
Koninginnedag is in de wet niet meer aangemerkt als feestdag.

Artikel 2
Gebiedsindeling
Het aangeven van verschillende gebiedsdelen leidt tot een efficiënter gebruik van het aantal door
het college vrij te stellen koopzondagen.
Voor de indeling van het gebied “Gemert-Centrum” (sub a) is uitgegaan van de specifieke
winkelfunctie dat dit gebied momenteel in Gemert vervult. De begrenzing van dit gebied omvat de
bebouwing gelegen aan beide zijden van de desbetreffende wegen. Deze begrenzing kan in een
later stadium eventueel worden aangepast naar aanleiding van de resultaten van de
Structuurvisie-Kern en het bestemmingsplan Winkelgebied.

Artikel 3
Beslissingstermijn
Op de behandeling van de verzoeken om ontheffing ter uitvoering van deze verordening is de
Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) van toepassing. Artikel 4:13 van de Awb regelt binnen welke
termijn het bestuursorgaan een beslissing op aanvraag dient te nemen. Het uitgangspunt daarbij
is dat in het wettelijke voorschrift dat de toepassing is op de betreffende aanvraag een
beslistermijn wordt opgenomen. Daartoe is in artikel 3 de mogelijkheid geboden om daarin een
voor de betreffende gemeente geschikte en redelijke termijn op te nemen. Tevens is daarin een
verdagingsmogelijkheid opgenomen.

Artikel 4
Overdracht van de ontheffing
De bepaling bindt de overdracht van de ontheffing aan de toestemming van burgemeester en
wethouders. Deze tussenkomst geeft het college de gelegenheid om inzicht te krijgen in de
handel en wandel van de opvolger.

Artikel 5
Intrekking of wijziging ontheffing
In de Awb is niet aangegeven in welke situaties een besluit ingetrokken kan worden. Dit dient dan
ook in de verordening te worden bepaald. Op het besluit tot intrekking van een ontheffing is de
Awb van toepassing.

Artikel 6
Koopzondagenregeling (12 dagenregeling)
Op maximaal twaalf zon- en feestdagen per jaar kan afgeweken worden van het sluitingsverbod.
Burgemeester en wethouders hebben deze bevoegdheid gedelegeerd gekregen van de
gemeenteraad. Voor de toepassing van het artikel kan de gemeente in afzonderlijke delen
gesplitst worden.

Artikel 7
Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties
Het artikel is gebaseerd op artikel 4 van de wet. Het stellen van voorschriften en beperkingen is
mogelijk.
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Artikel 8
Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen
De vrijstelling betreft het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte
eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 9
Openstelling op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur.
Artikel 7 van de wet geeft de mogelijkheid de openingstijden op werkdagen tussen 22.00 uur en
06.00 uur te reguleren. Dat kan door gebieden aan te wijzen waarin het verbod niet geldt of
vormen van detailhandel aan te wijzen waarvoor het verbod niet geld of door vormen van
detailhandel aan te wijzen waarvoor het verbod niet geldt. Ook kan in afzonderlijke gevallen
ontheffing verleend worden.
De vrijstelling en ontheffing kunnen onder beperkingen en voorschriften worden verleend. In het
vrijstellingsbesluit is voor een aantal overige vormen van detailhandel alleen de openstelling op
zon- en feestdagen geregeld. De openstelling van deze detailhandel op de uren tussen 22.00 uur
en 06.00 uur op werkdagen wordt door de verordening geregeld.

Artikel 10 Openstelling op zon- en feestdagen, 4 mei en 24 december
Het artikel biedt de mogelijkheid om aan 1 (één) winkel per 15.000 inwoners ontheffing te
verlenen om op zon- en feestdagen en op 4 mei en 24 december van 16.00 uur tot 20.00 uur
geopend te zijn. Op de betreffende zon- en feestdagen en op 4 mei en24 december mag de
betreffende winkel niet geopend zijn van 06.00 tot 16.00 uur. Aan deze specifieke ontheffing
worden, in afwijking van de overige artikelen in deze ontheffing de volgende voorwaarden gesteld:
1. De ontheffing geldt voor zon- en feestdagen, 4 mei en 24 december van 16.00 uur tot 20.00
uur.
2. De winkel dient op zon- en feestdagen, 4 mei en 24 december minimaal tot 19.00 uur
geopend te zijn.
3. Op zon- en feestagen, 4 mei en 24 december mag de winkel tussen 00.00 uur en 16.00 uur
niet geopend zijn. Dit geldt ook voor de koopzondagen die zijn aangewezen op basis van de
12 dagenregeling uit de Winkeltijdenwet
4. De ontheffing wordt verleend voor een periode van 1 jaar.
5. De jaarcyclus start op 1 februari en loopt tot 1 februari van het daarop volgende jaar.
6. Binnen de jaarcyclus wordt geëvalueerd.
7. Wetswijzigingen of jurisprudentie die van toepassing zijn op de verleende ontheffing kunnen
tussentijds overleg, wijziging of intrekking van de ontheffing tot gevolg hebben.
8. Het is aan de houder van de ontheffing niet toegestaan grootscheepse bevoorrading op
zondag te laten plaatsvinden.
9. De houder van de ontheffing dient minimaal 48 zon- en feestdagen in de jaarcyclus geopend
te zijn.
10. Indien de houder van de ontheffing twee opeenvolgende zondagen gesloten blijft wordt de
ontheffing ingetrokken.
11. De ontheffing wordt veleend op het adres van de supermarkt en niet op de naam van de
directie, manager, bedrijfsleider of formule.
12. Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van de houder van de
ontheffing afwijken van hetgeen in artikel 10 van de verordening staat omschreven
13. het college van burgemeester en wethouder kan op verzoek van de houder van de ontheffing
afwijken van hetgeen in deze voorwaarden staat omschrijven
14. Een verzoek tot afwijken dient schriftelijk te worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders.

Artikel 11 Toerisme
De grondslag van het artikel is artikel 3, derde lid, onder a van de wet. De wet laat de keuze
tussen het verleden van vrijstelling door de raad of het op basis van de verordening verlenen van
ontheffing door burgemeester en wethouders.
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Artikel 12 In werking treden
De wet kent geen overgangsregeling. Met uitzondering van de toegewezen twaalf koopzondagen
die zijn voor het jaar 2010 toegewezen op basis van de oude verordening. Aangezien het artikel
op basis waarvan de koopzondagen zijn aangewezen onveranderd is gebleven zullen deze
koopzondagen bij inwerkingtreding van deze verordening niet worden gewijzigd.
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