Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2013-37
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 3 juni 2013
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Koopzondagen en winkeltijdenwet
Vraag:
De Eerste Kamer heeft recent ingestemd met het initiatiefvoorstel ‘Winkeltijdenwet’. Door
het aannemen van deze wet wordt het aantal koopzondagen per 1 juli a.s. overgelaten aan het
goeddunken van de gemeenten. De PCG gaat ervanuit dat het college het aantal
koopzondagen in Wijk bij Duurstede niet zal verruimen. Is deze veronderstelling juist? Blijft
wat u betreft alles bij het ‘oude’? Niet dat de PCG hier gelukkig mee is, maar het kan onder
de nieuwe wetgeving nog ‘gekker’…
Antwoord:
De gemeente Wijk bij Duurstede heeft haar koopzondagen geregeld in de Verordening
Winkeltijden. De verordening staat het college toe om per jaar 12 koopzondagen toe te
wijzen en drie extra koopzondagen voor dagen met een speciale gebeurtenis. De
procedure is sinds jaren dat er in het najaar van elk jaar aan
belangenvertegenwoordigers van winkeliers, galeriehouders en MKB ondernemers
wordt verzocht om hun voorkeur voor de koopzondagen voor het jaar daarop kenbaar
te maken. Deze belangenvertegenwoordigers geven meestal 12 koopzondagen op en een
aantal extra dagen (bijvoorbeeld een koopzondag tijdens Kerst bij Duurstede).
De afgelopen twee jaar hebben supermarktorganisaties (Albert Heijn, Lidl en Jumbo)
verzocht om elke zondag te mogen openen op grond van eerder gewijzigde regelgeving.
Het college heeft in 2011 de gemeenteraad geconsulteerd over de verruimde
winkelopenstelling voor supermarkten. De gemeenteraad heeft hierop in een motie bij
meerderheid beslist dat dit niet gewenst was. De supermarkten zijn conform de
raadsbeslissing geïnformeerd.
Nu de Winkeltijdenwet is gewijzigd en het mogelijk wordt om ook andere winkels dan
supermarkten toe te staan op meer dan 12 zondagen per jaar te openen bestaat de kans
dat enkele winkels in Wijk bij Duurstede gebruik willen gaan maken van deze
mogelijkheid en hiervoor aanvragen in gaan dienen. Er mag vanuit worden gegaan dat
winkeliers op de hoogte zijn van de wettelijke mogelijkheid om op elke koopzondag,
mits toegekend door de gemeente, te openen. Het is aan het college van burgemeester en
wethouders om op dusdanige verzoeken positief of negatief te besluiten.
Het standpunt van het college is om het maximale aantal koopzondagen vooralsnog niet
te verruimen. Wij hebben geen signalen ontvangen vanuit de detailhandel dat er op dit
moment behoefte is aan een groter aantal koopzondagen. Van de huidige 12
koopzondagen wordt bovendien niet volledig gebruik gemaakt en zeker niet door alle
winkels. Dit maakt dat het college geen aanleiding ziet om over te gaan tot een
verruiming van het aantal koopzondagen.

De gemeente zal daarom niet actief zijn in het communiceren van de wijziging van het
maximaal toegestane aantal jaarlijkse koopzondagen er van uitgaande dat dit bekend is
onder detaillisten en andere belanghebbenden en extra communicatie niet nodig is.
Mocht er een aanzienlijke vraag zijn vanuit de winkeliers naar verruiming van het
aantal koopzondagen dan zal het college haar standpunt heroverwegen en hierop
verder besluiten.

Datum : 18 juni 2013
Namens het college van burgemeester en wethouders,
Robbert Peek

Tijdsbesteding beantwoording vragen: 2 uur

