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Onderwerp: 

Zondagopenstelling bouwmarkten Gamma en Praxis 

Kennisnemen van: 

De handhavingsprocedure bij overtreding van de Winkeltijdenwet voor de bouwmarkten Gamma en Praxis 

Inleiding: 

Afgelopen maanden is geconstateerd dat Gamma en Praxis in Woerden elke zondag open zijn en daardoor 
handelen in strijd met de Winkeltijdenwet. De gemeente hebben daarover ook klachten bereikt van andere 
ondernemers, naar aanleiding van reclame op de websites en bij de ingang van zowel Gamma als Praxis. 
Beide bouwmarkten hebben eind 2014 gehoor gegeven aan onze oproep conform de 
Winkeltijdenverordening data op te geven voor maximaal 8 zon- en feestdagen, waarop zij open willen zijn. 
Gamma mag dit jaar alleen de zondagen 6 en 13 december nog open zijn, Praxis de zondagen 6, 13 en 27 
december. 

Kernboodschap: 

Vertegenwoordigers van Gamma en Praxis zijn op 8 resp. 9 juli op het stadhuis ontboden. In beide 
gesprekken werd door beide ondernemers bevestigd, dat de bouwmarkten elke zondag open zijn. De 
wethouder heeft beide bouwmarkten gesommeerd zich aan de eigen opgave conform de 
Winkeltijdenverordening te houden en gewaarschuwd voor de bestuursrechtelijke consequenties. Dit is 
nadien bevestigd in waarschuwingsbrieven (zie bijlage). Zowel Gamma als Praxis gaven daarop aan hun 
winkel voortaan 's zondags gesloten te houden en klanten en personeel te informeren, waarvoor een 
begunstigingstermijn is gegeven. 

Vervolg: 

Bij overtreding van de Winkeltijdenwet treedt de gemeente handhavend op. Doel van de handhaving is dat 
de overtreding door de betreffende ondernemer beëindigt wordt. Handhaving dient zorgvuldig te worden 
toegepast, immers de ondernemer wordt doelbewust getroffen in zijn economische positie. Allereerst moet 
de overtreding daadwerkelijk geconstateerd worden op het moment zelf (de zondag dus). Reclame uitingen 
zijn geen feitelijke constatering. De volgende stap is het geven van een waarschuwing. Vaak volstaat dat 
om de overtreding te laten beëindigen. Wordt opnieuw een overtreding geconstateerd, dan zal het formele 
handhavingstraject gestart worden. Er wordt schriftelijk een 'voornemen tot handhavend optreden' 
verzonden met daarin een zienswijzetermijn. De overtreding krijgt de gelegenheid de overtreding uit eigen 
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beweging te beëindigen. Na het verstrijken van de termijn zal wederom een (onaangekondigde) controle 
worden ingepland. Bij een overtreding kan uit de volgende bestuursrechtelijke herstelsancties worden 
gekozen: 

» een last onder dwangsom 
» bestuursdwang (i.e. tot sluiting overgaan) 

In dit geval zal bij een geconstateerde overtreding primair een last onder dwangsom worden opgelegd. De 
dwangsom is zodanig, dat de overtreder voldoende geprikkeld wordt de overtreding te beëindigen. De 
dwangsom moet in verhouding staan tot de ernst van de overtreding en hangt ook af van de omvang van 
het overtredende bedrijf. Een last onder dwangsom is een 'herstelsanctie', gericht op het beëindigen van de 
overtreding en de rechtmatige situatie te herstellen. Een dwangsom is dus geen boete voor een reeds 
begane overtreding, maar een dwangmiddel om een onrechtmatige situatie te herstellen o f te voorkomen. 
Bij niet voldoen aan de eerste last onder dwangsom kan besloten worden een hogere dwangsom op te 
leggen, dan wel bestuursdwang toe te passen. 

In het geval van Gamma en Praxis was de eerste mondelinge waarschuwing voldoende en zijn we niet aan 
het verdere handhavingstraject toegekomen. Beide bouwmarkten hebben toegezegd de bouwmarkten 
voortaan op zondag gesloten te houden, waarmee de rechtsorde hersteld is. Bovendien zijn zij 
gewaarschuwd voor de juridische gevolgen van nieuwe overtredingen. Bovendien gaat hiervan een 
waarschuwing uit naar andere ondernemers die menen de Winkeltijdenwet ongestraft te kunnen 
overtreden. 

Bijlagen: 

Waarschuwingsbrief Praxis (15U. 14695) en waarschuwingsbrief Gamma (15U. 14304) 

De secretaris De burgemeest 

drs. M. ergen 



Praxis Woerden B.V. 
T.a.v. de heer N.J. van Halm 
Postbus 24 
3440 AA WOERDEN 

Onderwerp: zondagopenstelling 

Uw kenmerk: 

Ons kenmerk: 
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Uw brief van: 
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W O E R D E N 

Blekerijlaan 14 
3447 GR Woerden 
Postbus 45 
3440 AA Woerden 

Telefoon 14 0348 
Fax (0348) 42 4108 
stadhuis@woerden.nl 
www.woerden.nl 

BTW-nummer 
NL0017.21.860.B.02 
KvK-nummer 
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Datum: 2 0 JULI 2015 

Verz. 0 JULI 201 

Geachte heer Van Halm, 

In de brief van 14 juli 2015 (kenmerk: 15U.14303) hebben wij een verschrijving ontdekt, hierbij sturen wij u een 
juist exemplaar. U kunt onze vorige brief als niet verzonden beschouwen. 

Inleiding 
Op 9 juli 2015 is er met u een gesprek gevoerd betreffende de zondagopenstelling van Praxis Bouwmarkt op 
het adres Finse Golf 10A te Woerden. 

Tijdens het gesprek heeft Wethouder de Weger aangegeven dat zondagopenstelling zoals u die nu 
praktiseert, namelijk iedere zondag open, in de gemeente Woerden niet is toegestaan. 

Wettelijke grondslag 
Winkeltijdenwet 
Artikel 2 

1. Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben: 
a. op zondag; 
b. op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op 

tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 
19 uur; 

. c. op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur. 
2. Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening van een 

bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in 
rechtstreekse aanraking met particulieren. 

Artikel 3 

1. De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden. 

Beleidsregel 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 februari 2015 de beleidsregels van de 
koopzondagen vastgesteld (zie bijlage I). In artikel 2 lid 1 is vermeld dat 'iedere winkel kan schriftelijk bij het 
college melden welke zondagen de winkel geopend is tot het in de verordening genoemde maximum (acht)'. 
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Per brief van 5 februari 2015 heeft u aangegeven de volgende zondagen open te zijn in 2015: 

29 maart 
6 en 26 april 
14 en 24 april 
6, 13 en 27 december 

Constatering 
Uit onderzoek is gebleken dat uw vestiging op elke zondag geopend is, hiermee handelt u in strijdt met 
artikel 2 en 3 van de Winkeltijdenwet en geldende beleidsregels koopzondagen gemeente Woerden. 

Waarschuwing 
U heeft in strijd gehandeld met de bovengenoemde wet- en regelgeving. Als gevolg hiervan zal de gemeente 
toezicht houden op de naleving van deze wet- en regelgeving en bij eventuele nieuwe overtreding 
handhavend optreden. Dit houdt concreet in dat iedere zondag die u geopend bent niet conform wet- en 
regelgeving er een sanctie zal worden opgelegd. 

Begunstigingstermijn 
In verband met planning van personeel en organisatie geven wij u een begunstigingstermijn van 4 zondagen 
(12,19 en 26 juli en 2 augustus 2015). Na deze termijn zijn alleen de zondagen 6, 13 en 27 december 2015 
conform uw eigen opgave voor zondagopening beschikbaar. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u desondanks vragen hebben dan 
kunt u op maandag, dinsdag en donderdag contact opnemen met de in het briefhoofd genoemde 
behandelend ambtenaar. 

Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders 

L.Y. (Linyan) Yu 
Juridisch Adviseur 
Team vergunningen toezicht en handhaving 
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Uw brief van: 

Medewerker/ Telefoonnummer: 
L Y . Y u / 1 4 0348 

Datum: ļ Tį JUL! 2015 

Verz. 1 k JULI 2015 

Geachte heren, 

Inleiding 
Op 8 juli 2015 is er met u een gesprek gevoerd betreffende de zondagopenstelling van Gamma Bouwmarkt op 
het adres Molenvlietbaan 8 te Woerden. 

Tijdens het gesprek heeft Wethouder de Weger aangegeven dat zondagopenstelling zoals u die nu 
praktiseert, namelijk iedere zondag open, in de gemeente Woerden niet is toegestaan. 

Wettelijke grondslag 
Winkeltijdenwet ^ 
Artikel 2 

1. Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben: 
a. op zondag; 
b. op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op 

tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 
19 uur; 

c. op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur. 
2. Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening van een 

bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in 
rechtstreekse aanraking met particulieren. 

Artikel 3 

1. De ġemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden. 

Beleidsregel 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 februari 2015 de beleidsregels van de 
koopzondagen vastgesteld (zie bijlage I). In artikel 2 lid 1 is vermeld dat 'iedere winkel kan schriftelijk bij het 
college melden welke zondagen de winkel geopend is tot het in de verordening genoemde maximum (acht)'. 
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Per e-mail heeft u aangegeven de volgende zondagen open te zijn in 2015: 

6,12,19,26 april 
14,25 mei 
6,13 december 

Constatering 
Uit onderzoek is gebleken dat uw vestiging op elke zondag geopend is, hiermee handelt u in strijdt met 
artikel 2 en 3 van de Winkeltijdenwet en geldende beleidsregels koopzondagen gemeente Woerden. 

Waarschuwing 
U heeft in strijd gehandeld met de bovengenoemde wet- en regelgeving. Als gevolg hiervan zal de gemeente 
toezicht houden op de naleving van deze wet- en regelgeving en bij eventuele nieuwe overtreding 
handhavend optreden. Dit houdt concreet in dat iedere zondag die u geopend bent niet conform wet- en 
regelgeving er een sanctie zal worden opgelegd. 

Begunstigingstermijn 
In verband met planning van personeel en organisatie geven wij u een begunstigingstermijn van 4 zondagen 
(12,19 en 26 juli en 2 augustus 2015). Na deze termijn zijn alleen de zondagen 6 en 13 december 2015 
conform uw eigen opgave voor zondagopening beschikbaar. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u desondanks vragen hebben dan 
kunt u op maandag, dinsdag en donderdag contact opnemen met de in het briefhoofd genoemde 
behandelend ambtenaar. 

Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders 

L.Y. (Linyan) Yu 
Juridisch Adviseur 
Team vergunningen toezicht en handhaving 
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