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Nr. 1059
Besluit van de raad van de gemeente Oldenzaal tot het vaststellen van de
Winkeltijdenverordening Oldenzaal 2021.
De raad van de gemeente Oldenzaal;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 januari 2021 , nr. 49/4,
reg.nr. INTB-20-04826;
gelet op artikel 3, eerste, tweede en derde lid, van de Winkeltijdenwet;
besluit vast te stellen: Winkeltijdenverordening gemeente Oldenzaal 2021.

Winkeltijdenverordening Oldenzaal 2021
Artikel 1. Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19 uur, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede
Pinksterdag, 24 december na 19 uur, eerste en tweede Kerstdag en 4 mei na 19 uur;
b. wet: Winkeltijdenwet
c. winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Algemene vrijstelling
1. Voor de in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet vervatte verboden geldt een algemene
vrijstelling tussen 6 uur en 22 uur, met uitzondering van 4 mei na 19 uur.
2. Voor de in artikel 2, tweede lid van de wet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling voor
de zon- en feestdagen tussen 6 uur en 22 uur, met uitzondering van 4 mei na 19 uur.

Artikel 3. Individuele ontheffingen
1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste
lid onder c van de wet vervatte verbod.
2. De ontheffing kan worden geweigerd als:
a. de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze
nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing; of
b. de exploitant of de leidinggevende in enig opzicht van slecht levensgedrag is.

Artikel 4. Beslistermijn
1. Burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag voor een ontheffing binnen acht (8) weken
na de datum waarop van ontvangst van de aanvraag.
2. Burgemeester en wethouders kunnen de termijn maximaal acht weken verlengen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing
Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:
a. voor het krijgen van de ontheffing onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het
belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;
c. de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare
orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;
d. aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;
e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of
f. de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezichthouders
1. Met het toezicht op het naleven van het bij of volgens deze verordening bepaalde zijn belast:
a. de opsporingsambtenaren van de nationale politie;
b. handhavers en toezichthouders van het Domein Dienstverlening, team Veiligheid van de
gemeente Oldenzaal.
2. Burgemeester en wethouders kunnen daarnaast andere personen met dit toezicht belasten.

Artikel 7. Intrekken oude verordening
De Winkeltijdenverordening 2014 van 20 maart 2014 wordt ingetrokken.

Artikel 8. Overgangsbepaling
1. Een volgens de Winkeltijdenverordening 2014 verleende ontheffing of vrijstelling geldt als
ontheffing of vrijstelling verleend volgens deze verordening.
2. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Winkeltijdenverordening 2014 maar waarop
nog niet is besloten bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld volgens
deze verordening.

Artikel 9. Inwerkingtreden
Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 10. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening Oldenzaal 2021.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 25 januari 2021
De griffier,

de voorzitter,

J.H. Brokers

P.G. Welman

3

Toelichting Winkeltijdenverordening Oldenzaal 2021
Algemeen deel
In de Winkeltijdenwet staan de wettelijke verboden om winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen
voor 6 uur en na 22 uur open te stellen. Gemeenten kunnen zelf bepalen of en in hoeverre zij
vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. De relevante bepalingen van de Winkeltijdenwet,
zijn de artikelen 2 en 3:
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.
2. De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid
verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met inachtneming van de daarin
gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van de in het eerste en tweede lid
bedoelde verboden te verlenen.
3. De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de
vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.
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