De raad van de gemeente Valkenswaard;
gelezen het desbetreffende voorstel van burgemeester en wethouders;
gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de 'Winkeltijdenverordening Valkenswaard'
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 2. Beslistermijn.
1.
2.

Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing
binnen acht weken.
Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste acht weken
verdagen.

Artikel 3. Intrekken of wijzigen van de ontheffing.
Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:
a.
ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;
b. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het
verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt
gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;
c.
het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op
basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woonen leefklimaat ter plaatse;
d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nageko
men;
Artikel 4. Zon- en feestdagenregeling.
a.
b.

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op ten
hoogste twaalf, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, zon- en
feestdagen per kalenderjaar.
De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 5. Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties.

1.

2.

Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van
de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, Nieuwjaarsdag,
tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag, ten
behoeve van:
a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;
b. het uitstallen van goederen.
De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van en voor:
feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen, exposities van kunstvoorwerpen,
kunstateliers en galeries.

Artikel 6. Toerisme.
1.
2.

3.
4.

Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag een ontheffing verlenen van de
verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet, in verband met de toeristische
aantrekkingskracht van recreatiegebieden.
Een ontheffing kan worden verleend voor:
de verkoop van levensmiddelen en kampeerartikelen;
op zon- en feestdagen van 06.00 tot 22.00 uur;
in campingwinkels op kampeerterreinen;
gedurende de periode dat het kampeerterrein voor kampeerders geopend is.
Het college van burgemeester en wethouders kan voorschriften verbinden aan de ontheffing.
De ontheffing wordt geweigerd indien er geen sprake is van toeristische doeleinden als
bedoeld in artikel 3, derde lid, onder a van de wet.

Artikel 7. In werking treden.
1. Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.
2. De 'Winkelsluitingingsverordening Valkenswaard' wordt ingetrokken.
Artikel 8. Citeertitel.
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Deze verordening kan worden aangehaald als 'Winkeltijdenverordening Valkenswaard'

Artikelsgewijze toelichting 'Winkeltijdenverordening Valkenswaard'.
Artikel 1. Begripsbepalingen.
Voor de omschrijving van het begrip feestdagen is aansluiting gezocht bij artikel 2 van de wet.
Koninginnedag is in de wet niet meer aangemerkt als een feestdag.
Artikel 2. Beslistermijn.
Voor de beslistermijn is de in de Algemene wet bestuursrecht vermelde 'redelijke termijn' van
acht weken gehanteerd.
Artikel 4. Zon- en feestdagenregeling.
Op maximaal 12 zon- en feestdagen per jaar kan afgeweken worden van het openstellingsverbod.
Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid zon- en feestdagen aan te wijzen, gedelegeerd gekregen van de gemeenteraad. Voor de toepassing van het artikel kan de gemeente in
afzonderlijke delen gesplitst worden. Valkenswaard wordt gesplitst in: Valkenswaard, Dommelen
en Borkel en Schaft.
Ten behoeve van individuele ondernemers worden geen zon- en feestdagen aangewezen. Voor
branches kunnen zon- feestdagen worden aangewezen wanneer een meerderheid van de in de
desbetreffende branche werkzame ondernemers hierom verzoekt. Vier van de twaalf zon- en
feestdagen worden 'gereserveerd' voor niet-branchegebonden evenementen (o.a. bloemencorso,
Kerstmarkt).
Artikel 5. Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties.
Het artikel is gebaseerd op artikel 4 van de wet. Het stellen van voorschriften en beperkingen is
mogelijk.
Artikel 6. Toerisme.
De grondslag van het artikel is artikel 3, derde lid, onder a van de wet. Voor campingwinkels
geldt dat deze buiten het kampeerseizoen gesloten dienen te zijn. In de ontheffing wordt derhalve
vermeld voor welke periode van het jaar de ontheffing geldt.
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