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DATUM  7 november 2022 
DOCUMENTNUMMER  22.0002621 

ZAAKNUMMER  ZK22001956 
PORTEFEUILLEHOUDER  R. van Dolder 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma III: Wonen & Ondernemen 

Economie en toerisme 
ONDERWERP  RV Verordening Winkeltijden Koggenland 2022                                                                              

AANLEIDING  Al een aantal jaar vragen ondernemers om een uitbreiding van de vrijstellingen van de 

sluitingstijden genoemd in de Winkeltijdenwet. Bij vaststelling in uw raadsvergadering van 

7 november zou dit nog op tijd zijn voor de kerstdagen en nieuwjaarsdag.  

KADER  Winkeltijdenwet 

Verordening Winkeltijden Koggenland 2016 

 

WIJ STELLEN VOOR  De Verordening Winkeltijden Koggenland 2022 vast te stellen.  

BEOOGD RESULTAAT  De winkeliers de mogelijkheid geven om op alle feestdagen open te zijn en daarmee de 

inwoners de mogelijkheid geven om alle dagen van het jaar hun boodschappen in 

Koggenland te doen.     

ONDERBOUWING  De afgelopen jaren is er veel veranderd met betrekking tot de openingstijden van, met 

name, supermarkten. Inwoners verwachten elke dag van het jaar hun boodschappen te 

kunnen halen. Een aantal winkeliers heeft daarnaast verzocht om een versoepeling van de 

vrijstellingen van de Winkeltijdenwet. Vandaar dat wordt voorgesteld om de huidige 

winkeltijdenverordening die uit 2016 stamt te herzien. 

 

Voorgestelde wijziging 

Winkels mogen voortaan ook op Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en 

eerste Kerstdag open zijn van 09.00 tot 20.00 uur, dit geldt dan voor alle zon- en 

feestdagen met uitzondering van Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december, dan geldt er een 

sluitingstijd van 19.00 uur. 

 

Omliggende gemeentes 

Van de 10 omliggende gemeentes hebben er 7 een (bijna) volledige ontheffing voor de 

zon- en feestdagen. Alleen Enkhuizen, Opmeer en Stede Broec niet.  

 

Rondvraag winkeliers 

Via mail is er een rondvraag geweest onder de winkeliers. De grootschalige 

supermarktketens zijn over het algemeen blij met deze versoepeling. De lokale winkelier 

zonder groot personeelsbestand echter niet. Een winkelier gaf aan dat hij verwacht omzet 

te verliezen als hij zelf niet open is, omdat er een verschuiving komt in de dagen dat 

inwoners hun boodschappen halen. Hij verwacht dat de omzet dan gaat naar de grote 

supermarktketens in plaats van de lokale ondernemer.  De overige winkeliers hebben geen 

reactie gegeven of waren positief over de voorgestelde wijzigingen. 
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Datum college: 25 oktober 2022 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

KANTTEKENINGEN  Risico van het wijzigen van de winkeltijdenverordening is dat kleinere winkeliers zich 

onvoldoende gehoord voelen door dit voorstel en mogelijk omzet mislopen. Dit is 

acceptabel omdat de verwachting is dat eerder inwoners op deze feestdagen 

boodschappen deden in de omliggende gemeenten. 

FINANCIËN  nvt 

DUURZAAMHEID  nvt 

Kun je aangeven of en zo ja wat de relatie met duurzaamheid is. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Het alternatief is om de huidige winkeltijdenverordening aan te houden. Echter is er al een 

aantal jaren het verzoek vanuit ondernemers om de winkeltijden te versoepelen. 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 nvt 

 

COMMUNICATIE  De verordening zal worden gepubliceerd via de reguliere kanalen en daarnaast zal deze 

informatie worden gedeeld op de gemeentelijke website en in het Koggenieuws. 

VERVOLG  De verordening zal worden gepubliceerd via de reguliere kanalen en daarnaast zal deze 

informatie worden gedeeld op de gemeentelijke website en in het Koggenieuws. Daarnaast 

zal het besluit actief worden gecommuniceerd met de ondernemers die zijn bevraagd 

voorafgaand in dit proces. 

BIJLAGEN  1. Verordening Winkeltijden Koggenland 2022 


