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Geachte leden van de raad,
In aansluiting op de eerder door u behandelde motie, over de openstelling van
supermarkten in Wijk bij Duurstede, informeer ik u met deze memo over het besluit
dat in de collegevergadering van 23 augustus 2011 over deze specifieke openstelling
is genomen.
Ahold Nederland heeft een verzoek ingediend om de supermarkt aan de Steenstraat op
zondagen te mogen openen. Dit verzoek staat niet op zich; in veel Nederlandse steden
is er een of een aantal supermarkten op zondag open. Sinds dit jaar is in onze
buurgemeente Bunnik ook een supermarkt op zondag open.
De Winkeltijdenwet biedt deze mogelijkheid. In steden vanaf 15.000 inwoners mag er
1 supermarkt per 15.000 inwoners op zondagen openen. Wijk bij Duurstede heeft
ruim 23.000 inwoners; er mag dus 1 supermarkt open zijn op zondag in de gemeente.
Het openen van een supermarkt op zondag mag niet eerder dan vanaf 16.00 uur. Er is
geen wettelijk verplichte sluitingstijd. Het verzoek van Albert Heijn is om de
zondagopening tot 20.00 uur toe te staan.
Over dit verzoek is bij de behandeling van de Kadernota een motie aangenomen door
de gemeenteraad om het verzoek van Ahold af te wijzen. Ook winkeliersvereniging
Hart van Wijk heeft in een gesprek en vervolgens per brief kenbaar gemaakt
afwijzend te staan tegenover de zondagopenstelling van een supermarkt.
Na behandeling van de motie in de gemeenteraadsvergadering is het college ambtelijk
geadviseerd over het te nemen besluit. Uit dit advies blijkt bij nader inzien dat de
gemeenteraad het bevoegd orgaan is om de beslissing te nemen over de
zondagopenstelling van de supermarkten in Wijk bij Duurstede. Op grond van de
Winkeltijdenverordening is de openstelling op koopzondagen gedelegeerd aan het
college, maar de mogelijkheid voor een vaste zondagopenstelling van supermarkten
niet.
Het college vat de aangenomen motie, inzake de zondagopenstelling van de
supermarkten, op als beslissing van de gemeenteraad. De aanvraag van de Albert
Heijn wordt derhalve afgewezen. De Albert Heijn zal middels een beschikking van de
gemeenteraad geïnformeerd worden over het besluit. Tevens zal de beslissing
gepubliceerd worden in de Wijkse Courant en op de gemeentelijke internetsite.
Met vriendelijke groet,
Robbert Peek
Wethouder Economische Zaken
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