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Rapportage onderzoeken voor aanpassing winkeltijdenverordening

Geachte raad,
In de vergadering van de commissie FAZ op 11 september besprak u het voorstel voor aanpassing
van de Winkeltijdenverordening gemeente Beuningen. Daarbij vroeg u om een rapportage van de
evaluatie van de zondagse bevoorrading en van het onderzoek naar de wenselijkheid van
verruiming van openingstijden op zondagen.
In de genoemde onderzoeken zijn de resultaten niet verwerkt in één rapportage, maar in een aantal
afzonderlijke memo’s. De conclusies hebben wij opgenomen in het raadsvoorstel. Als extra
toelichting op het raadsvoorstel hebben wij voor u de onderzoeksresultaten gebundeld. Deze leest u
hieronder.

Aanleiding voor onderzoek
De Winkeltijdenverordening gemeente Beuningen 2014 verbiedt winkels om te bevoorraden op
zondagen1. Naar aanleiding van een verzoek van een supermarkt, besloot uw college om in
september 2017 een tijdelijke ontheffing op dit verbod te verlenen voor supermarkten. September
2018 verlengde uw college deze ontheffing en besloot om een evaluatie te doen. Vervolgens besloot
uw college om in 2019 te onderzoeken of het gewenst is om de openingstijden op zondagen te
verruimen. Dit naar aanleiding van verzoeken van 2 supermarkten.

1 Met zondagen bedoelen we hier alle zon- en feestdagen die vallen onder de algemene vrijstelling van de
Winkeltijdenverordening. De algemene vrijstelling veldt niet op le Kerstdag, P Paasdag, Is Pinksterdag en Nieuwjaarsdag.
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De huidige regeling
In de huidige verordening (Winkeltijdenverordening gemeente Beuningen 2014) zijn algemene
vrijstellingen opgenomen voor winkels om op zondagen geopend te zijn:
» supermarkten tussen 12.00 en 18.00 uur
» bakkers tussen 8.00 en 18.00 uur
« overige winkels tussen 11.00 en 18.00 uur
Deze branche-specifieke vrijstellingen waren het resultaat van overeenstemming tussen
supermarkten onderling en specifieke wensen van enkele winkelbedrijven.
Volgens de Winkeltijdenverordening gemeente Beuningen 2014 is laden en lossen niet toegestaan
op zondagen. Met een tijdelijke ontheffing heeft uw college vanaf september 2017 de zondagse
bevoorrading van supermarkten tussen 10.00 en 13.00 uur mogelijk gemaakt.
Evaluatie zondagse bevoorrading
Najaar 2018 is een evaluatie uitgevoerd naar de zondagse bevoorrading van supermarkten.
Gesproken is er met vertegenwoordigers van Albert Heijn en Lidl, en met vertegenwoordigers van
de Vereniging van Eigenaren aan het Mauritsplein. Deze bewoners wonen boven/nabij deze
supermarkten. Uitkomsten van deze gesprekken zijn:
« Meerdere supermarkten in de gemeente Beuningen maken gebruik van de regeling om op
zondagen hun winkel te bevoorraden. Reden hiervoor is het creëren van een aantrekkelijk
winkelbeeld: geen lege schappen, voldoende voorraad van verse producten. De klant verwacht
ook op zondagen lOCP/o beschikbaarheid van alle producten.
» De zondagse bevoorrading is vast in de planningen opgenomen. Supermarkten willen dit
voortzetten.
» Er zijn in het afgelopen jaar geen overlastmeldingen bij de gemeente binnengekomen die
specifiek gerelateerd zijn aan bevoorrading op zondagen.
« De WE Mauritsplein vindt bevoorrading op zondagen tussen 10.00 en 13.00 uur acceptabel.
Wel pleiten zij voor een strikte handhaving van bevoorrading - inclusief het klaarzetten van
containers - vóór 10.00 uur.
Onderzoek wenselijkheid verruimde openingstijden
In het afgelopen jaar is de wenselijkheid voor verruiming van zondagse openingstijden onderzocht.
Verzoeken van 2 supermarkten om vroeger open te mogen vormden de aanleiding. Uitgangspunt
van de inventarisatie was het peilen van meningen bij supermarkten, niet het bereiken van
overeenstemming tussen alle ondernemers. Uit de inventarisatie blijkt het volgende:
« In de gemeente Beuningen zijn er 7 supermarkten. 6 daarvan zijn op zondagen geopend.
* 4 van deze 6 supermarkten uiten de wens voor, of kijken positief aan tegen het vroeger openen
van hun zaak op zondagen: Albert Heijn, Lidl, Jumbo (Beuningen) en Jan Linders. Een
argument daarvoor is inspelen op de behoeften van de consument: aankoop verse producten
voor brunch en lunch.
« De zondag wordt een steeds belangrijkere dag voor consumenten om boodschappen te doen.
Het aandeel van de weekomzet die supermarkten op zondagen boeken, steeg in Nederland in de
afgelopen járen (bron: Distrifood, 20 augustus 2018).
» Volgens de huidige vrijstellingsregeling mogen bakkers op zondagen vanaf 8.00 uur geopend
zijn. Momenteel maakt geen enkele bakker in de gemeente Beuningen gebruik van deze
mogelijkheid.
« Met de WE Mauritsplein is ook gesproken over openingstijden op zondagen. Zij vinden een
openingstijd vroeger dan 10.00 uur niet wenselijk.
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Ook is gekeken naar de huidige vrijstellingsregelingen in de verordeningen van omliggende
gemeenten. Dit geeft het volgende beeld:
« in de gemeente Nijmegen mogen winkels op zondagen geopend zijn van 12.00 tot 22.00 uur,
» in de gemeente Wijchen van 6.00 tot 22.00 uur,
« in de gemeente Druten van 12.00 tot 19.00 uur,
« in de gemeente Overbetuwe van 10.00 tot 22.00 uur
In de omliggende gemeente zijn de vrijstellingsregelingen ruimer dan in de gemeente Beuningen. In
al deze gemeenten mogen winkels tot en met de (vroege) avond geopend zijn.
Het verruimen van de regeling in de gemeente Beuningen ook naar de vroege avond, geeft winkels
de mogelijkheid om afvloeiing van omzet op die tijdstippen naar omliggende centra te beperken.
Conclusies
« Meerdere supermarkten in de gemeente Beuningen bevoorraden hun winkel op zondagen.
» Er zijn geen overlastmeldingen binnengekomen die specifiek gerelateerd zijn aan zondagse
bevoorrading.
» 6 van de 7 supermarkten in de gemeente Beuningen zijn op zondagen geopend. 4 daarvan uiten
de wens of kijken positief aan tegen een vroegere openingstijd op zondagen.
« De regeling voor openingstijden op zondagen is in de omliggende gemeenten ruimer dan in de
gemeente Beuningen. In deze gemeenten mogen winkels tot en met de (vroege) avond geopend
zijn.

Met vriendelijke groet,
n wethouders

Èļyanne Koeken
secretaris

íe Ber;
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