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Amendement Winkeltijdenverordening 2022

Corsanummer:
Bloemendaal

Van: Hart voor Bloemendaal,...

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Winkeltijdenverordening Bloemendaal 2022 (raadsvoorstel 2022000242)

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag, 2 juni 2022, 

kennisgenomen hebbend van het raadsvoorstel Winkeltijdenverordening Bloemendaal 2022,

Constaterende dat:

» Gebleken is dat een supermarktketen in Bloemendaal heeft laten weten behoefte te hebben 
om op zondag te bevoorraden omdat het zo voor winkels mogelijk is verse producten te 
leveren;

« Dit volgens de Winkeltijdenverordening 2015 niet is toegestaan en er ook geen ontheffing 
kan worden verleend;

« In de Winkeltijdenverordening 2022 is bepaald dat het wél mogelijk is ontheffing te verlenen 
van het laad- en losverbod op zon- en feestdagen;

* Aan de ontheffing voorschriften en beperkingen kunnen worden verbonden;
* Per winkel en locatie kan worden bezien of er ontheffing kan worden verleend en of 

voorschriften of beperkingen dienen te worden verbonden aan de ontheffing zoals een 
tijdsbestek waarbinnen deze activiteit dient plaats te vinden;

* Door het vaststellen van de Winkeltijdenverordening Bloemendaal 2022 tegemoet wordt 
gekomen aan de behoefte om winkels op zon- en feestdagen te bevoorraden;

» Anderzijds zon- en feestdagen als rustdag worden beschouwd en de keuze om meer 
activiteiten toe te staan niet algemeen wordt ondersteund;

» Er over de Winkeltijdenverordening 2022 en dan met name over de wijziging die ziet op het 
verlenen van ontheffing van laden en lossen op zon- en feestdagen geen participatie heeft 
plaatsgevonden;

Overwegende dat:

» Inspraak (participatie) vooraf voor omwonenden belangrijk is vanuit een oogpunt van 
bescherming van het woon- en leefklimaat;

« Het raadsvoorstel bevestigt dat de raad ook kan besluiten om geen ontheffingsstelsel voor 
laden en lossen in te voeren;

« Als het meest verstrekkende mogelijk is, nl geen ontheffingsstelsel toe te staan, kan ook het 
minder verstrekkende, nl wél een ontheffingsstelsel toestaan echter op voorwaarde dat 
eerst participatie plaatsvindt met de omwonenden;

» Naast omwonenden ook winkeliers in de gelegenheid gesteld moeten worden te participeren 
vóórdat het college besluit ontheffing te verlenen aangezien een ontheffing wellicht ook kan 
worden ervaren als een concurrentievoordeel (of nadeel);

« Het indienen van een zienswijze na publicatie van de aanvraag voor een ontheffing,
onvoldoende recht doet aan inspraak van bewoners en winkeliers omdat bij het indienen van 
een zienswijze geen sprake is van een peiling maar eerder van een formeel juridisch
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ingestoken traject hetgeen bovendien als een drempel kan worden ervaren door diegenen 
die op dit vlak geen ervaring hebben terwijl participatie juist laagdrempelig hoort te zijn.

Besluit het voorgesteld besluit te wijzigen als volgt:

besluit:

1. vast te stellen de Winkeltijdenverordening Bloemendaal 2022 met dien verstande dat artikel 4, 
eerste lid als volgt komt te luiden: 'Het college van burgemeester en wethouders beslist op een 
aanvraag om ontheffing binnen vier weken nadat participatie met omwonenden en winkeliers heeft 
plaatsgevonden.'

2. in te trekken de Winkeltijdenverordening Bloemendaal 2015.

Ingediend door: Hart voor Bloemendaal

2


