
Gemeenteraad Papendrecht
Voorstel Vergadering van 5 juli 2022
Openbaar

Initiatiefvoorstel VVD Vierde wijzigingsverordening Winkeltijden 
Bevoegde portefeuillehouder:  

Wettelijke basis (aanvullend)
Winkeltijdenwet, Verordening Winkeltijden Papendrecht, artikelen 147a en art 149 van de 
Gemeentewet, Reglement van Orde Papendrecht 2022 en Verordening recht van initiatief (2004);

Gevraagd besluit
1. Vast te stellen de vierde wijzigingsverordening winkeltijden Papendrecht

Inhoud
Inleiding
Vanwege de Coronacrisis en de daarmee gepaard gaande regel om 1,5 meter afstand tussen 
personen te houden is in maart 2020 door de levensmiddelenbranche gevraagd om elke zondag open 
te mogen zijn. De raad heeft hiermee ingestemd en op 20 maart 2020 besloten tot vaststelling van de 
tweede wijzigingsverordening winkeltijden. Op 10 december 2020 is de wijziging gebaseerd op de 
toen in werking getreden landelijke Tijdelijk wet maatregelen COVID-19.

Geconstateerd wordt dat: 

Het pre-corona winkeltijden besluit inzake de zondagsopenstelling leidt met name voor de 
levensmiddelenbranche tot praktische problemen en voor onze inwoners tot verwarring. Waardoor 
inwoners al snel kiezen voor de zekere zondagsopenstelling in bijvoorbeeld Dordrecht. 
De levensmiddelbranche heeft behoefte aan eenduidigheid zodat procesmatige zaken makkelijker te 
organiseren zijn. 
De huidige tijd maakt dat een deel van onze inwoners behoefte heeft om boodschappen te doen op 
zondag. De achterliggende periode is gebleken dat de meeste supermarkten in Papendrecht op alle 
koopzondagen open waren en dat hiervan ruim gebruik gemaakt werd. Als dit niet meer zou kunnen in 
Papendrecht dan zullen zij weer uitwijken naar Dordrecht of andere gemeenten. 

Beoogd effect
De verruiming van de winkeltijden op zondag voor levensmiddelenzaken en bouwmarkten te laten 
voortduren met aangepaste tijden van 12:00 tot 16:00 uur zodat er eenduidigheid en duidelijkheid is 
voor onze inwoners en ondernemers in de levensmiddelenbranche en bouwmarkten. 

Argumenten
1. Door het wijzigen van het juridisch kader kan de verruiming zondagopenstelling voor 

levensmiddelenzaken voortduren en geven we ook extra ruimte voor bouwmarkten. 
2. Omzet komt vaker terecht bij onze eigen ondernemers en niet bij die van de buurgemeenten. 
3. Inwoners keuze vrijheid te geven of zij op zondag boodschappen doen. 
4. De bezorgdiensten van supermarkten bezorgen ook op zondag. De verruimde openstelling 

draagt vermoedelijk bij aan het verminderen van de bezorging op zondag.
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Kanttekeningen
Extra zondag openstelling kan resulteren in extra toestroom van bezoekers uit de overige 
Drechtsteden gemeenten waar niet altijd de zondag openstelling gehanteerd wordt.

Financiën
-

Uitvoering
De wijziging wordt na vaststelling bekendgemaakt in het gemeenteblad op 
officiëlebekendmakingen.nl. In navolging op het besluit, zijn ook de parkeergarages Meent en 
Overtoom op deze zondagen geopend. 

Communicatie & participatie
De wijzigingsverordening wordt gepubliceerd.

Duurzaamheid & ecologie
-

ICT
-

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief Initiatiefvoorstel VVD Vierde wijziging verordening winkeltijden.pdf
2. Concept besluit initiatiefvoorstel winkeltijden.docx
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Datum: dinsdag 5 juli 2022

De raad van de gemeente Papendrecht,

gelet op 
Winkeltijdenwet, Verordening Winkeltijden Papendrecht, artikelen 147a en art 149 van de Gemeentewet, 
Reglement van Orde Papendrecht 2022 en Verordening recht van initiatief (2004);

besluit:

1. Vast te stellen de vierde wijzigingsverordening winkeltijden Papendrecht

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van dinsdag 5 juli 2022,


