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Wij stellen u voor: 
De Winkeltijden Verordening Dronten vast te stellen. 
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INHOUD 

INLEIDING 

De gewijzigde Winkeltijdenwet is op 1 juli 2013 in werking getreden. Op grond van die wijziging 
is de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking 
tot de zondag en een aantal feestdagen verruimd. 
 
De gemeente Dronten heeft er de voorkeur aan gegeven om het principiële standpunt, of en 
hoe deze verruiming vorm krijgt in de gemeente Dronten, te nemen na de verkiezingen van uw 
raad, in maart 2014. Tevens zijn  belanghebbenden hier zorgvuldig bij betrokken. 
 
De tekst is gewijzigd ten opzichte van de Verordening inzake de winkeltijden in de artikelen 5 
en 6 en er heeft een vernummering plaatsgevonden.  
 
Conform het collegestandpunt krijgen winkeliers in de centra de mogelijkheid om veertien 
zondagen per jaar open te gaan, waarbij ze jaarlijks gezamenlijk bepalen op welke zondagen 
de openstelling plaatsvindt. De perifere detailhandel (buiten de centra) bepaalt zelf hoe zij de 
veertien zondag openstellingen over het jaar verdeelt.  
 
Voor de openingstijden van supermarkten (Winkels die voor het merendeel levensmiddelen 
verkopen) heeft het college overlegd met Winkeliersvereniging Suydersee,  waarbij is 
aangegeven dat dit vrijwel overeenkomt met het advies van de Ondernemers Vereniging De 
Driehoek. Ondernemers Vereniging De Driehoek vertegenwoordigt het merendeel van de 
winkeliers in Dronten. Het college volgt het advies van deze verenigingen. 
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ARGUMENTEN 

De voorgestelde Winkeltijden Verordening Dronten past binnen de afspraken van het college en 
de belanghebbenden. 
 

 KANTTEKENINGEN 

1. Op 19 november 2013 is een discussie bijeenkomst in de Raadszaal georganiseerd. Voor de 
bijeenkomst waren de Ondernemers Vereniging De Driehoek en Winkeliersvereniging 
Suydersee uitgenodigd, en is de bijeenkomst aangekondigd in de Flevopost en op de website.  
De bijeenkomst werd goed bezocht. Er is voldoende ruimte geweest voor de deelnemers om 
hun wensen en behoeften kenbaar te maken. Er waren zeer verschillende wensen en 
behoeften.  
 
Enkele winkels willen (veel) meer zondagen open kunnen. Openstelling voorziet in een 
behoefte bij eigen inwoners die anders elders gaan winkelen. Deze winkels willen de 
consument van dienst zijn door bereikbaar te zijn. Meer zondag openstelling zal naar hun 
verwachting leiden tot meer omzet en meer mensen in dienst nemen. 
Enkele winkels hebben een regionale functie en ondervinden stevige concurrentie van winkels 
die wél op zondag open mogen. Deze winkels zijn niet gelegen in de winkelcentra. Zie ook 
bijgevoegd verslag. 
 
2. Er is geen capaciteit beschikbaar voor het toezicht op de openstelling op zondag, anders dan 
passend binnen de regeling van de Winkeltijden Verordening Dronten.  
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