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Ontwerp besluit
Het college besluit:
1 De aanvraag ontheffing winkeltijden voor Da Fortunato af te wijzen.
2 De aanvraag ontheffing winkeltijden voor Spar City toe te kennen voor de duur van een jaar en aan 

die ontheffing voorschriften te verbinden.  
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Teruggenomen
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Inleiding
Op 6 september 2019 en op 17 september 2019 zijn twee aanvragen binnengekomen voor een 
ontheffing van de Winkeltijdenwet (hierna te noemen: de wet). Volgens de wet mogen winkels tot 22.00 
uur geopend zijn.  Twee winkels in Zwolle willen gebruik maken van de mogelijkheid die de 
Winkeltijdenverordening Zwolle 2018 biedt om na 22.00 uur geopend te zijn. 

De aanvragen zijn ingediend voor: 

1. Avond-, nachtopenstelling Da Fortunato, alle dagen van de week tot 02.00 uur.  Da Fortunato is 
gevestigd aan de Thomas á Kempisstraat 79. 
2. Avondopenstelling Spar City, op donderdag, vrijdag en zaterdag tot 00.00 uur. De Spar City is 
gevestigd aan de Oude Vismarkt 46. 

Omdat er in het verleden problemen zijn geweest met één nachtwinkel en er bij wijziging van de 
Verordening Winkeltijden discussie geweest is over de wenselijkheid van een mogelijkheid tot 
ontheffing voor nachtwinkels wordt dit voorgelegd aan het college. Ook speelt mee dat er afgezien van 
één nachtwinkel geen ervaring is met ontheffingen voor avond- en nachtwinkels in Zwolle. Sinds 2015 
zijn er geen concrete aanvragen binnengekomen en is er terughoudend gereageerd op verzoeken om 
informatie.  

Juridisch kader
De aanvragen worden getoetst aan de Winkeltijdenverordening Zwolle 2018. 

In artikel 3 van de Winkeltijdenverordening Zwolle 2018 staat: 
Artikel 3 Openstelling winkels voor 6 uur en na 22 uur (nachtwinkels)
1.Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder c van 
de wet vervatte verbod.
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. 
3. Het college kan nadere voorschriften verbinden aan het verlenen van de ontheffing. 

De beoordeling spitst zich toe op de vraag of er sprake is van een ontoelaatbare nadelige beïnvloeding 
van de woon- en leefsituatie of de openbare orde door het verlenen van de ontheffing. En indien 
hiervan sprake is of de eventueel nadelige beïnvloeding (deels) op te heffen is door het stellen van 
voorschriften in de te verlenen ontheffing. 

Het is in ieder geval lastig om vooraf in te schatten of langere openstelling ontoelaatbare nadelige 
beïnvloeding met zich mee gaat brengen. Voor de beoordeling van de aanvragen zijn adviezen 
gevraagd van wijkmanagers- en wijkbeheerders en van de politie. De laatste adviezen zijn op 21 
november 2019 binnengekomen. Daarna zijn nog aanvullende vragen gesteld om het een goede 
objectieve beoordeling te kunnen maken. De antwoorden op de vragen zijn op 3 december 2019 
binnengekomen. 

Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om te reageren op de aanvraag van de ondernemer. 
De aanvraag is gepubliceerd via overheid.nl. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.  
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Beoogd effect
Een besluit nemen op twee aanvragen voor een ontheffing van Winkeltijdenwet op grond van artikel 3 
van de Winkeltijdenverordening Zwolle 2018. 

Argumenten 

1. Da Fortunato:
Da Fortunato is een afhaal- en bezorgzaak van Italiaanse maaltijden. Het bedrijf valt onder het 
begrip winkel maar is een beetje op het grensgebied tussen horeca en detailhandel. Da Fortunato 
is sinds augustus 2019 gevestigd in Zwolle. Om die reden kan er nog niets gezegd worden over de 
bezoekersstroom en/of overlastcijfers van deze zaak, binnen de huidige sluitingstijden. 

1.1.Ontoelaatbare nadelige beïnvloeding woon- en leefsituatie in de omgeving
Boven en in de nabijheid van Da Fortunato wordt veel gewoond. Mensen die overdag werken 
en ’s avonds willen slapen. Openstelling tot 02.00 uur in plaats van 22.00 uur op alle dagen 
van de week zorgt voor een nadelige beïnvloeding van de woon- en leefsituatie.

1.2.Veel extra druk op omgeving
Da Fortunato is bij verlening van de ontheffing de enige zaak in de buurt die tot 02.00 uur open 
zal zijn. Als alle winkels in de omgeving van Da Fortunato gesloten zijn na 22.00 uur is de kans 
groot dat bij openstelling onevenredige overlast ontstaat. Daardoor ontstaat een zelfstandige 
stroom van bezoekers (mensen en auto’s) die (geluids)overlast kunnen veroorzaken. Door de 
aanwezigheid van de studentensoos in de nabijheid van Da Fortunato is de kans groot dat er 
een looproute ontstaat vanaf de studentensoos. Die aanzuigende werking is onwenselijk.  
Deze nadelen kunnen niet worden opgeheven door het stellen van voorschriften aan de 
ontheffing doordat het gaat om de ligging van het bedrijf ten opzichte van de woonomgeving. 

1.3.Precedentwerking
De TAK-straat en omliggende straten zijn gevuld met allerlei winkels, en (afhaal-)horeca. Om 
overlast te voorkomen is bijvoorbeeld in de procedure rondom coffeeshop de Pijp ook besloten 
om een sluitingstijd van 22.00 uur aan te houden (winkelsluiting). Het verlenen van een 
ontheffing voor openstelling tot 02.00 uur past daar niet bij. Het brengt ook het risico met zich 
mee dat andere zaken in de omgeving ook een ontheffing zullen aanvragen. Die zal, als er 
geen sprake is van andere omstandigheden ook niet zomaar geweigerd kunnen worden. 

1.4.  Conclusie
Het belang van het woon- en leefklimaat rondom de winkel weegt zwaarder dan de belangen 
van aanvrager. De locatie is niet geschikt voor avond,- nachtopenstelling. 

2. Spar City
Spar City is een supermarkt in de binnenstad met veelal ready to eat/go artikelen. Deze Spar is 
sinds april 2018 gevestigd aan de Oude Vismarkt. Er zijn geen overlastmeldingen bekend bij de 
politie op deze locatie, binnen de huidige sluitingstijden. 

2.1.  Extra beïnvloeding woon- en leefomgeving is beperkt 
Spar City wil op donderdag, vrijdag en zaterdag tot 00.00 uur geopend zijn. De extra 
openstelling komt dan neer op 2 uur op 3 dagen per week. Dat is, zoals bij Da Fortunato, 
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aanzienlijk minder dan alle dagen in de week tot 02.00 uur open zijn. Hierdoor wordt de invloed 
op de woon- en leefomgeving van het verlenen van de ontheffing ook beperkt ingeschat. 
Zowel politie als de wijkmanager en wijkbeheerder vragen aandacht voor de overlastsituatie bij 
café de Stoof, vlakbij de Spar. Ondanks dat het belangrijk is om die overlastsituatie niet te 
verergeren is dat geen onderdeel van de beoordeling over in hoeverre de openstelling van de 
Spar de woon- en leefsituatie of openbare orde nadelig beïnvloed. De overlastsituatie rondom 
de Stoof kan niet worden afgewenteld op deze ondernemer. Om de ontheffing af te wijzen 
moet de verwachte nadelige beïnvloeding van de woon- en leefomgeving te relateren zijn aan 
de openstelling. Verder speelt mee dat de omgeving van de Spar in mindere mate een 
woongebied is en er ook meer zaken in de omgeving zitten die na 22.00 uur nog geopend zijn.  

2.2.Risico op samenscholing kan worden beperkt
Gezien de ligging in horecagebied wordt er bij de Spar City na 22.00 uur geen zelfstandige 
stroom van bezoekers verwacht en geen aanzuigende (verkeers-) werking. In zowel het advies 
van de politie als de wijkmanager en wijkbeheerder wordt  gewezen op het risico op 
samenscholing van jeugd voor de Spar. Daarom wordt voorgesteld om een voorschrift te 
stellen bij de ontheffing. Voorgesteld wordt om in het voorschrift de verantwoordelijkheid van 
het voorkomen van samenscholing bij de ingang van de Spar door jeugd bij de ondernemer 
neer te leggen. Dat kan bijvoorbeeld door het aanstellen van een beveiliger/portier. De Spar is 
gelegen in aangewezen gebied waarin het op grond van artikel 2:48 APV verboden is 
alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met 
alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Om open te kunnen na 22.00 uur moet de Spar 
kunnen controleren dat zij met de verkoop van alcohol niet aanzet tot overtreding van dit artikel 
uit de APV. Om ervoor te zorgen dat de gekochte alcohol niet in de omgeving van de Spar 
wordt genuttigd is een beveiliger/portier gewenst. Overigens wordt ingeschat dat de impact van 
de openstelling van de Spar niet heel groot is. Ook in droge horeca (de snackbars) worden o.a. 
blikjes bier verkocht, met het risico dat dit in de openbare ruimte wordt genuttigd. Er zijn bij ons 
geen signalen bekend dat voor overlast zorgt.  

2.3.Geen verkoop sterke drank
Voorgesteld wordt om als voorschrift op te nemen dat geen ontheffing wordt verleend voor de 
verkoop van sterke drank. In veel gemeenten is dit expliciet opgenomen in de Verordening 
Winkeltijden. Voorgesteld wordt om hier bij aan te sluiten door het stellen van een voorschrift. 
De ondernemer heeft in zijn aanvraag voor de ontheffing ook aangegeven geen sterke drank te 
verkopen na 22.00 uur. 

2.4.Geen ontheffing tijdens evenementen 
Om te voorkomen dat er veiligheidsproblemen ontstaan door glas en alcohol vanuit de Spar 
tijdens evenementen in de binnenstad wordt voorgesteld dat de ontheffing niet geldt tijdens 
deze evenementen. Tijdens evenementen moet de Spar om 22.00 uur gesloten zijn. 

2.5.Conclusie
Er is geen aanleiding om uit te gaan van onaanvaardbare openbare orde risico’s en overlast 
Met een aantal voorschriften en het verlenen van een tijdelijke ontheffing (bij wijze van een 
proefperiode kan het risico op nadelige beïnvloeding woon- en leefklimaat zoveel mogelijk 
worden beperkt.  Als na een jaar blijkt dat er sprake is van nadelige beïnvloeding van de 
omgeving zal weigering van een verlenging goed onderbouwd kunnen worden.
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Risico’s
In de adviezen over beide locaties  komt het risico op precedentwerking naar voren. De vraag is of het 
verlenen van de ontheffing aan de Spar ertoe leidt dat andere supermarkten in Zwolle ook langer dan 
22.00 uur open willen, met eventuele overlast tot gevolg. De openingstijden voor supermarkten in 
Zwolle zijn de afgelopen jaren al behoorlijk verruimd. Ook zijn er sinds 2015 geen aanvragen gedaan 
voor een ontheffing van de winkeltijden voor dit soort winkels. Het risico lijkt daarom niet groot. 
Eventuele toekomstige aanvragen van andere supermarkten zullen op dezelfde manier benaderd 
worden waarbij per locatie de nadelige beïnvloeding wordt getoetst en zo nodig ook voorschriften 
worden gesteld aan de ontheffing om nadelige beïnvloeding zoveel mogelijk te voorkomen. 

Bij Da Fortunato wordt ingeschat dat het risico op onaanvaardbare overlast in de woonomgeving 
ontstaat bij het verlenen van een ontheffing voor een nachtwinkel. Dit risico wordt bij de Spar niet 
uitgesloten maar kan worden ondervangen door het stellen van nadere voorschriften.

Financiën
N.v.t. 

Communicatie
Besluiten worden gepubliceerd op overheid.nl.
Aan de ondernemer van Da Fortunato wordt een voornemen tot weigering kenbaar gemaakt. Hij krijgt 
nog een mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 
Voor de ontheffing van de Spar wordt voorgesteld om in samenspraak met de ondernemer de 
voorschriften op te nemen in de ontheffing en de ontheffing bij wijze van proef voor een jaar te 
verlenen. 

Vervolg
Belanghebbenden (omwonenden) kunnen tegen het verlenen van de ontheffing aan de Spar nog 
bezwaar maken.  

Openbaarheid
Openbaar. 


