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Onderwerp: Raadsvoorstel Verordening Winkeltijden Gemeente Eemsdelta 2022

Korte samenvatting

Dit raadsvoorstel betreft de harmonisatie van de winkeltijden in onze gemeente, wat  in verband met de 
herindeling voor 1 januari 2023 geregeld moet zijn.

Het voorstel houdt in dat alle winkels de mogelijkheid krijgen om open te gaan op zon- en feestdagen van 
09:00 – 19:00. 

De nieuwe verordening regelt alleen wanneer de winkels de mogelijkheid hebben om open te zijn. De 
gemeente kan winkeliers niet verplichten de winkels open te laten gaan; enkel om ze dicht te doen op 
bepaalde tijden. 

Voorstel

1. De Verordening Winkeltijden gemeente Eemsdelta 2022 vast te stellen
2. Deze verordening in werking te laten treden per 1 januari 2023
3. Dit besluit bekend te maken via de gemeenschappelijke voorziening overheidspublicaties en gebruikelijke 
communicatiekanalen van de gemeente Eemsdelta

Aanleiding

Als gevolg van de herindeling moeten de winkeltijden in de voormalige gemeenten Appingedam, Delfzijl en 
Loppersum voor 1 januari 2023 zijn geharmoniseerd. Om flexibiliteit te kunnen bieden in de onzekere situatie 
resulterend uit de COVID-19 pandemie geldt op dit moment een algemene ontheffing winkeltijden, welke met 
ingang van deze verordening zal komen te vervallen. 

Beoogd effect

In Eemsdelta is het prettig wonen en ondernemen. We staan ten dienste van onze inwoners, ondernemers, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties. Administratieve- en regeldruk wordt waar mogelijk beperkt.  
Kaders zijn duidelijk en individuele keuzes worden gerespecteerd. 
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Argumenten

1.1. De herindeling brengt de noodzaak voor harmonisatie van bestaande verordeningen met zich mee. 
De maximale termijn voor harmonisatie na de herindeling is 2 jaar. Dit betekent dat de harmonisaties van 
onze verordeningen voor 1 januari 2023 zullen moeten zijn afgerond. 

1.2. De nu geldende verordeningen komen grotendeels overeen. 
De huidige verordeningen en voorgestelde verordening zijn allen gebaseerd op dezelfde modelverordening 
van de VNG en bevatten geen fundamentele verschillen.  

1.3. De afgelopen jaren is in verband met COVID-19 ervaring opgedaan met ruimere openingstijden en het 
opnemen van ruimere tijden in de verordening geeft ondernemers, het winkelend publiek en onze organisatie meer 
flexibiliteit. 
De verruimingen zijn positief ontvangen en er zijn geen bezwaren bekend. Wel hebben de tijdelijke 
ontheffingen tot verwarring geleid. Via deze verordening wordt toekomstige verwarring voorkomen en 
worden toekomstige tijdelijke algemene ontheffingen naar verwachting onnodig. 

Kanttekeningen

1.1. De verruiming van de openingstijden moet niet het gevoel van een verplichting wekken om op het vroegst 
mogelijke moment open te moeten gaan. 
Het is daarom belangrijk om te benadrukken dat deze verordening hier mogelijkheden biedt, maar geen 
verplichtingen oplegt. Wie nu op zon- en feestdagen (deels) gesloten is, kan hier ook in de nieuwe situatie voor 
kiezen. De algemene ontheffingen tijdens de COVID-19 pandemie hebben laten zien dat dit goed mogelijk is. 
Met betrekking tot afspraken in centra, buurten en dorpen vragen wij ondernemers waar dit wenselijk is  
onderling in redelijkheid afspraken te maken. 

Aanpak/uitvoering

Dit besluit zal zoals gebruikelijk worden gepubliceerd via de gemeenschappelijke voorziening 
overheidspublicaties en de gebruikelijke communicatiekanalen van de gemeente Eemsdelta.

Financiën

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen. 

Participatie

De afgelopen jaren hebben onze ondernemers en inwoners via de ontheffingen winkeltijden ervaring 
opgedaan met de mogelijkheid van ruimere openingstijden. De ontvangen signalen waren positief en wij 
hebben geen bezwaren ontvangen. 

Communicatie

Dit besluit zal worden gepubliceerd via de gemeenschappelijke voorziening overheidspublicaties en 
gebruikelijke communicatiekanalen van de gemeente Eemsdelta. Het is belangrijk om goed te communiceren 
met winkeliers en ondernemersverenigingen over de betekenis van het besluit en onze verwachtingen naar de 
ondernemers toe. Vragen van ondernemers kunnen door onze bedrijfscontactpersonen worden beantwoord. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta
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Ben Visser Ronald Koch
Burgemeester Secretaris

Bijlage(n)

1.  Verordening Winkeltijden gemeente Eemsdelta 2022
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De raad van de gemeente Eemsdelta,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 juli 2022

BESLUIT

1. De Verordening Winkeltijden gemeente Eemsdelta 2022 vast te stellen
2. Deze verordening in werking te laten treden per 1 januari 2023
3. Dit besluit bekend te maken via de gemeenschappelijke voorziening overheidspublicaties en gebruikelijke 
communicatiekanalen van de gemeente Eemsdelta

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 september 2022

De raad van de gemeente Eemsdelta

B. Visser W.J. Onrust
Voorzitter plv. griffier

Besluit Gemeenteraad


