RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Veenendaal;
gelezen het voorstel van de fractie van Lokaal Veenendaal van oktober 2017, nummer ….(nog
invullen)
gehoord de beraadslaging in de vergadering van de raadscommissie van .. november 2017;
Overwegende dat
de raad op 28 april 2016 heeft besloten een koopzondag in te voeren;
de raad op 23 juni 2016 heeft besloten de openstelling van winkels direct te koppelen aan het
plaatsvinden van een evenement en de effecten van de koopzondag te evalueren in
september 2017;
het eindrapport ‘Evaluatie koopzondagen Veenendaal’ de raad weinig nieuwe inzichten biedt;
duidelijk is dat een openstelling van winkels op zondag leidt tot hoge bezoekersaantallen die
in relatief weinig winkeluren (extra) inkomsten generen voor de ondernemers;
Veenendaal de ambitie heeft en de winkelstad te zijn met een regionale functie en zich naar
buiten ook als zodanig presenteert;
het 12 maal per kalenderjaar openstellen van de winkels op zondag in het centrum bijdraagt
aan het hebben van oog voor elkaars opvattingen en het in ogenschouw nemen van een
eigen invulling van de zondag voor iedereen;
voor bepaalde aangewezen categorieën winkels in de levensmiddelenbranche, bouwmarkten
en afhaalzaken een algemeen vrijstellingenbeleid gelden op zondag;
heldere besluitvorming over de koopzondag een aangelegen punt vormt voor de raad.
Gelet op
artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2 en 3 van de Winkeltijdenwet;
Besluit
vast te stellen de Verordening tot derde wijziging van de Verordening winkeltijden Veenendaal
(derde wijziging Verordening Winkeltijden Veenendaal)

Artikel I Wijziging verordening
De Verordening winkeltijden Veenendaal wordt als volgt gewijzigd.
A. In artikel 1 wordt in de definitie van b. feestdagen voor ‘tweede Paasdag’ ingevoegd: eerste
Paasdag, en voor ‘tweede Pinksterdag’ ingevoegd: eerste Pinksterdag.
B. In artikel 1 wordt ingevoegd lid c:
SBI-code: de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een hiërarchische indeling van economische
activiteiten die het CBS onder meer gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun
hoofdactiviteit.
B. Artikel 4 wordt vervangen door:
Artikel 4 algemene vrijstelling
1. Voor de in artikel 2, eerste lid, onder b van de Wet vervatte verboden geldt een algemene
vrijstelling op feestdagen.

2. De onder lid 1. genoemde vrijstelling geldt niet op eerste Kerstdag, eerste Paasdag en eerste
Pinksterdag en indien een van de andere feestdag op een zondag valt.
C. Na artikel 4 worden twee nieuwe artikelen toegevoegd:
C. Na artikel 4 worden twee nieuwe artikelen toegevoegd:
Artikel 4a algemene vrijstelling voor aangewezen categorieën winkels
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 geldt voor de in artikel 2, eerste lid, sub a van de
Wet vervatte verboden een algemene vrijstelling op zondagen van 13.00 uur tot 18.00 uur
voor winkels in de levensmiddelenbranche, waaronder in ieder geval:
a. supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en
genotmiddelen (SBI-code 47.11);
b. winkels in aardappelen, groenten en fruit (SBI-code 47.21);
c. winkels in vlees en vleeswaren (SBI-code 47.22.1);
d. winkels in wild en gevogelte (SBI-code 47.22.2);
e. winkels in vis (SBI-code 47.23);
f. winkels in brood en banket (SBI-code 47.24.1);
g. winkels in chocolade en suikerwerk (SBI-code 47.24.2);
h. winkels in kaas (SBI-code 47.29.1);
i. winkels in natuurvoeding en reformartikelen (SBI-code 47.29.2);
j. winkels in buitenlandse voedingsmiddelen (SBI-code 47.29.3);
k. gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen (SBI-code 47.29.9).
2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 geldt voor de in artikel 2, eerste lid, sub a van de
Wet vervatte verboden een algemene vrijstelling op zondagen van 13.00 uur tot 18.00 uur
voor bouwmarkten (SBI-code 47.52.8).
3. In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 lid 2 geldt voor de onder lid 1 en 2 opgenomen
winkels voor de in artikel 2, eerste lid, sub b van de Wet vervatte verboden, een algemene
vrijstelling op feestdagen die op een zondag vallen van 13.00 uur tot 18.00 uur, met
uitzondering van eerste Kerstdag, eerste Paasdag en eerste Pinksterdag.
Artikel 4b Vrijstelling voor bepaalde zon- en feestdagen
1. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte
verboden geldt in het centrum van Veenendaal een vrijstelling op de door burgemeester en
wethouders aangewezen zon- of feestdagen.
2. Per kalenderjaar kunnen ten hoogste 12 dagen worden aangewezen.
3. De vrijstelling geldt van 13.00 tot 18.00 uur.

Artikel II Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel III Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: derde wijziging Verordening Winkeltijden Veenendaal.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 23 november 2017
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