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 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.  

 
 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 lid 
bedoelde verboden te verlenen.  

3. De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de 
vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verordening Winkeltijden Zoetermeer 2011 
 
 Artikel 1. Begripsbepalingen 
 In deze verordening wordt verstaan onder:  
a. de wet: de Winkeltijdenwet;  

b. feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste 
kerstdag en tweede kerstdag. 
 

Artikel 5. Zon- en feestdagenregeling  
De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b en tweede lid van de wet, gelden 

niet op zondagen, op Nieuwjaarsdag, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede 

Pinksterdag en op eerste en tweede Kerstdag ten behoeve van het op Zoetermeer gerichte 

toerisme. 

Toelichting: 

Dit is de wettelijke vrijstellingsregeling. M.a.w. In Zoetermeer mogen winkels WEL geopend 

zijn op zondag, op Nieuwjaarsdag, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede 

Pinksterdag en op eerste en tweede Kerstdag, tussen 6:00 en 22:00 uur. 

In Zoetermeer mogen winkels NIET geopend zijn op: 

• Goede Vrijdag na 19 uur 

• 24 december na 19 uur 

• 4 mei na 19 uur 



 

Artikel 8. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur  
1.Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden 
van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.  
2.De ontheffing kan worden geweigerd indien 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. 
 
Toelichting: 
Ontheffingsaanvragen hebben alleen betrekking op verruiming van de openingstijden op werkdagen 

na 22:00 uur. 

Uitgezonderd zijn Goede Vrijdag na 19 uur, 24 december na 19 uur, 4 mei na 19 uur. 
Hiervoor kan geen ontheffing verleend worden. 
 
B&W kan wel besluiten om niet handhavend op te treden tegen het in strijd met artikel 2 
Winkeltijdenwet open zijn/houden van winkels in de levensmiddelenbranche op Goede 
Vrijdag/24 december/4 mei tussen 19:00 en 22:00 uur.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ontheffingsaanvragen t.a.v. het college van B&W kunnen worden ingediend bij het 
secretariaat van de afdeling Economie van de gemeente Zoetermeer: 
secrstso@zoetermeer.nl 
 


