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Handhaving Winkeltijdenwet
Geachte heer, mevrouw,
Tijdens het vragenuur van uw raad op 7 juni jl. heeft de fractie van Forza! vragen gesteld
over de handhaving van de Winkeltijdenwet, specifiek ten aanzien van vermeende illegale
zondagopening van enkele supermarkten in Toolenburg te Hoofddorp. Ik heb toegezegd u
hierover schriftelijke te informeren; deze brief voorziet daarin.
Op 3 december 201 1 heeft de fractie van Forza! soortgelijke schriftelijke vragen gesteld rond
dit onderwerp. Onderstaande beantwoording is een aanvulling op het destijds door het
college gegeven antwoord (briefnummer 11177902).
Handhaving van de wetgeving rond de Winkeltijdenwet vindt enkel plaats op basis van
meldingen waaruit een concreet verzoek tot handhaving blijkt. Er zijn tot op heden 11
handhavingsprocedures gevolgd. Deze procedures hebben het gewenste effect gehad in die
zin dat naleefgedrag is bereikt. Er is sindsdien niet meer geconstateerd dat de winkels open
zijn op tijden dat dit niet is toegestaan.
De twee supermarkten in winkelcentrum Toolenburg waar de fractie van Forza!
hoogstwaarschijnlijk aan refereert (Supermarkten Dirk van den Broek en Albert Heijn aan de
Markenburg) hebben op 17 september 2009 ontheffing gekregen voor
zondagavondopenstelling. Met deze ontheffing op basis van de Winkeltijdenwet en de
Winkeltijdenverordening Haarlemmermeer, is het deze ondernemers toegestaan hun winkels
op zondagen geopend te hebben. Van enige overtreding is geen sprake en derhalve ook
geen door de fractie van Forza! gesuggereerde situatie van gedogen
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Andere ondernemers in Toolenburg is het niet toegestaan hun winkel op zondagen geopend
te hebben, behoudens de regulier aangewezen koopzondagen. Op dit moment zijn er geen
gevallen van overtreding van de Winkeltijdenwet bekend.
Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

