Model gedoogbeslissing ten behoeve van een verruiming van venstertijden voor laad- en losplaatsen

Beslissing van het college van burgemeester en wethouders van [* invullen: gemeente] tot het
gedogen van een verruiming van de laad- en lostijden voor supermarkten in [* invullen: gemeente] [
*variant: bepaalde locaties binnen de gemeente]

Overwegingen
Op grond van artikel 15 Wegenverkeerswet 1994 geschiedt de plaatsing of verwijdering van de bij
algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor
een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, krachtens een verkeersbesluit.
Op grond van artikel 12 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) vindt de
plaatsing of verwijdering van borden voor een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en
lossen van goederen (E7) plaats krachtens een verkeersbesluit.
Ingevolge het vigerende verkeersbesluit gelden de volgende venstertijden voor laden en lossen bij
supermarkten: [* invullen: venstertijden]
Om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan is opnieuw een aantal ingrijpende
maatregelen genomen. Onder meer zijn met ingang van 14 oktober 2020 om 22.00 uur eet- en
drinkgelegenheden gesloten en in de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio [* invullen:
veiligheidsregio] [* verwijzing naar Noodverordening aanpassen naar Tijdelijke regeling
maatregelen COVID-19, wanneer de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 en de Tijdelijke
regeling maatregelen COVID-19 in werking zijn getreden] is daarop een verbod opgenomen om
deze inrichtingen geopend te hebben. Het gaat onder meer om inrichtingen waar ter plaatse eten of
drinken wordt verstrekt en genuttigd.
Met het sluiten van eet- en drinkgelegenheden vindt er een grotere afname van producten uit de
supermarkten plaats. Daardoor neemt de druk op distributiecentra van supermarkten toe om de
supermarkten tijdig te bevoorraden. Het is in het belang van de voedselvoorziening dat voedsel
voldoende voorradig blijft voor alle inwoners van de gemeente. Het efficiënter inplannen van het
transport van voedsel voor supermarkten door de venstertijden tijdelijk te verruimen draagt bij aan
tijdige bevoorrading.
Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen mogelijk (geluids)overlast of andere hinder
ondervinden van de verruiming van de venstertijden. Het gaat hier echter om een tijdelijke
gedoogsituatie in uitzonderlijke omstandigheden, De gedoogsituatie zal niet langer voortduren dan
strikt noodzakelijk om de bevoorrading van de supermarkten op peil te houden. Het belang van de
voedselvoorziening dient in deze uitzonderlijke situatie zwaarder te wegen dan andere belangen.

Beslissing
In afwijking van het vigerende verkeersbesluit zullen ten aanzien van uitsluitend supermarkten tijdelijk
de op basis van dit verkeersbesluit geldende venstertijden niet worden gehandhaafd, Supermarkten
kunnen daardoor ruimere venstertijden aanhouden voor het laden en lossen van goederen; met dien
verstande dat
- Deze tijdelijke gedoogbeslissing geldt vanwege de huidige uitzonderlijke situatie en in het belang van
de voedselvoorziening.
- De gedoogbeslissing slechts geldt gedurende de periode dat eet- en drinkgelegenheden op grond
van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio [* invullen: veiligheidsregio] gesloten moeten
blijven. [* verwijzing naar Noodverordening aanpassen naar Tijdelijke regeling maatregelen

COVID-19, wanneer de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 en de Tijdelijke regeling
maatregelen COVID-19 in werking zijn getreden]
- De volgende venstertijden worden aangehouden:
[* invullen: locaties, dagen en tijden van de aangepaste verruimde venstertijden]
- Onder andere in het kader van de leefbaarheid en verkeersveiligheid kan het college nadere
voorwaarden aan deze gedoogbeslissing verbinden, dan wel deze gedoogbeslissing intrekken.

Het college van burgemeester en wethouders,
Namens deze,
[* invullen]

