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Raadsinformatiebrief
Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Op 8 november 2022 heeft de raad het college de opdracht gegeven om de openingstijden voor 
winkels te verruimen op feestdagen en is verzocht om een draagvlakonderzoek uit te laten voeren 
naar een eventuele verruiming van de openingstijden op zondag.

Wat is de te delen informatie?
Op alle feestdagen zoals benoemd in motie 221108/M9: Motie Verruiming winkeltijdenverordening 
feestdagen, te vinden via de link https://raad.dordrecht.nl/Documenten/M9-Motie-Verruiming-
winkeltijdenverordening-feestdagen-1.pdf, zijn de openingstijden gelijk gesteld aan de reguliere 
openingstijden. Dit betekent dat bijvoorbeeld op Goede Vrijdag en tweede paasdag de winkels 
open mogen zijn van 08:00 tot 22:00 uur. Op eerste paasdag zijn de winkels nog steeds verplicht 
gesloten. Hiermee wordt voldaan aan dit deel van de motie.

Op dit moment werken wij nog steeds aan het herzien van de volledige winkeltijdenverordening. 
Deze volgt later dit jaar. Om te waarborgen dat de ondernemers open kunnen op feestdagen volgt 
voor nu dit tijdelijk besluit, welke weer wordt ingetrokken op het moment dat wij de 
winkeltijdenverordening gereed hebben. Deze volgt dit jaar.

De betreffende wijzigingen
De openingstijden zijn als volgt verlengd:

• Goede Vrijdag, vrijdag 7 april 2023 tussen 19.00 en 22.00 uur;

• tweede paasdag, maandag 10 april 2023 tussen 06.00 en 12.00 uur en tussen 18.00 en 
22.00 uur;

• Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei 2023 tussen 06.00 en 12.00 uur en 18.00 en 22.00 
uur;

• tweede pinksterdag, maandag 29 mei 2023 tussen 06.00 en 12.00 uur en 18.00 en 22.00 
uur;

• tweede kerstdag, dinsdag 26 december 2023 tussen 06.00 en 12.00 uur 18.00 en 22.00 
uur.
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Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Wij zullen verder werken aan de winkeltijdenverordening, deze volgt zo spoedig mogelijk, later dit 
jaar.

Daarnaast heeft de motie opgeroepen tot onderzoek. Echter, dit is de verantwoordelijkheid van de 
raad. Het college wacht op de uitkomst van dit onderzoek.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Niet van toepassing.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Besluit verruiming openingstijden feestdagen december 2022.
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Bijlagen
1. Besluit verruiming openingstijden feestdagen 2023


