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onderwerp  Vervallen wettelijke basis 

‘tijdelijke verruiming 

zondagopenstelling voor 

levensmiddelenzaken’ 

Geachte mevrouw, heer, 

Tijdens de afgelopen twee jaar is de coronapandemie een dominante factor geweest die veel 

invloed heeft gehad op de dagelijkse werkelijkheid. Iedereen heeft de gevolgen van de crisis 

ervaren. Ook voor ondernemers is het vaak nog steeds een lastige periode. Tijdens de 

pandemie en de voorbije loc down periodes hebben we als gemeente geprobeerd op een 

praktische manier te faciliteren zodat ondernemers zo goed als mogelijk in staat werden 

gesteld te blijven ondernemen en dat daarnaast de veiligheid van het winkelend publiek zo 

veel mogelijk gegarandeerd werd.  

Een voorbeeld hiervan betreft de tijdelijke verruiming winkeltijdenverordening voor 

levensmiddelenzaken waar u als gemeenteraad mee ingestemd heeft. De achtergrond van de 

tijdelijke verruiming betrof in eerste instantie het tegengaan van ‘hamsteren’ van 

levensmiddelen en vooral de mogelijkheid om winkelend publiek beter over tijd en ruimte te 

kunnen verspreiden. De maatregel werd gekoppeld aan de looptijd van de noodverordeningen 

en later juridisch gekoppeld aan de zogeheten noodwet ofwel de ‘Wet Tijdelijke Maatregelen 

COVID-19’ die de noodverordeningen per 1 december 2020 verving.  

Deze noodwet vervalt per 1 juni 2022 in de huidige vorm. Daarmee komt ook de wettelijke 

basis van de tijdelijke verruiming op de winkeltijdenverordening automatisch te vervallen. Het 

College van B&W ziet dit daarom als het logische moment om terug te keren naar de reguliere 

zondag openstelling zoals deze gold voor de tijdelijke verruiming. Het college is echter van 

mening dat de tijd tussen landelijke besluitvorming en inwerkingtreding dermate kort is dat de 

ondernemers in Papendrecht een redelijke overgangsperiode geboden dient te worden tot 1 

juli 2022. Dit stelt hen in de gelegenheid noodzakelijke aanpassingen in hun bedrijfsvoering te 

kunnen doorvoeren.  

De ondernemers worden hiervan uiteraard tijdig per brief en via de ondernemers en 

winkeliersverenigingen op de hoogte gesteld zodat zij hier in hun bedrijfsvoering rekening mee 

kunnen houden. Naleving van de verordening zal na de genoemde datum op de reguliere 

wijze door de gemeente gehandhaafd worden.  

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,  
de secretaris,                   de waarnemend burgemeester, 

 

 

J.M. Ansems MSc            mr. drs. A.M.M. Jetten 


