Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2013-93
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 16 december 2013
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Koopzondagen 2014
Vraag 1: Waarom heeft het college de aanvraag van Albert Heijn (namens de
supermarktorganisaties) om op alle zondagen open te mogen zijn niet direct afgewezen? Als
gevolg van een aangenomen motie ligt er toch al een raadsuitspraak? Daarnaast heeft het
college recent (juni 2013) toch ook nog aangegeven geen aanleiding te zien om het aantal
koopzondagen te verruimen?
Antwoord:
Na de behandelde motie in de gemeenteraad van 2,5 jaar geleden is de Winkeltijdenwet
gewijzigd. De Winkeltijdenwet biedt vanaf 1 juli 2013 de mogelijkheid voor winkels om
alle zondagen open te kunnen zijn. Deze mogelijkheid wordt sinds kort geboden aan de
winkels in buurgemeenten van Wijk bij Duurstede. In de gemeente Bunnik en
Utrechtse Heuvelrug (als proef) mogen de winkels open op alle zondagen per jaar.
De gewijzigde situatie heeft de Albert Heijn doen besluiten in oktober 2013 een nieuw
verzoek in te dienen namens alle supermarkten in Wijk bij Duurstede om toestemming
te krijgen om elke zondag te mogen openen. Gezien de ontwikkelingen in de regio en het
verruimen van de wettelijke openingsmogelijkheden ziet de Albert Heijn, en met haar
de andere supermarkten (Jumbo en Lidl) in Wijk bij Duurstede, haar
concurrentiepositie verminderen. De keuze van het college is om het verzoek van de
Wijkse supermarkten eerst te bespreken met de gemeenteraad en niet het besluit te
nemen om het verzoek direct af te wijzen. Het college is zich goed bewust van de
ontwikkelingen in de regio en bespreekt de nieuwe wettelijke mogelijkheden graag met
de gemeenteraad.
Het besluit om met de gemeenteraad te overleggen over de aanvraag van Albert Heijn is
conform de eerdere beantwoording van raadsvragen van de PCG waarin het college
heeft geantwoord dat, indien er vanuit de samenleving geen verzoeken komen voor
verruimde openingstijden van winkels op zondagen, de huidige openingstijden (12
koopzondagen met de mogelijkheid voor 3 extra zondagen bij speciale activiteiten) niet
worden verruimd. Na beantwoording van de vragen van de PCG is het verzoek door
Albert Heijn namens alle Wijkse supermarkten gedaan (oktober 2013) waardoor er een
nieuwe situatie is ontstaan waarop moet worden gereageerd.
Vraag 2: Het college geeft aan pas een standpunt in te nemen nadat er een voorbespreking in
de gemeenteraad is geweest. Dat is wel erg gemakkelijk. Waarom bekent het college zelf
geen ‘kleur’? College, wat is uw standpunt met betrekking tot de aanvraag van Albert Heijn?

Antwoord:
Het college vindt het belangrijk en zorgvuldig dat, gezien het verzoek om alle Wijkse
supermarkten open te laten zijn op alle zondagen of niet, er een brede afweging wordt
gemaakt waar de gemeenteraad direct bij betrokken moet worden. De gemeenteraad is
het bevoegd orgaan om de Winkeltijdenverordening aan te passen. Voordat het college
met een voorstel komt richting de gemeenteraad is het verstandig om de gevoelens van
de raad te peilen bij dit politiek gevoelige onderwerp.
Vraag 3: Er zijn onderwerpen die het college doorschuift. Hoort dit onderwerp eigenlijk niet
op het bordje van de nieuwe gemeenteraad thuis? Dit onderwerp is toch echt een punt van
discussie in het verkiezingsdebat?
Antwoord:
Een evt. raadsvoorstel tot aanpassing van de Winkeltijdenverordening zou sowieso pas
in de nieuwe gemeenteraad worden behandeld. Het was onze bedoeling om het
onderwerp beeldvormend te bespreken in een voorbespreking van de raad. Gelet op het
grote aantal onderwerpen dat nog voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen
wordt behandeld gaat het onderwerp over de koopzondagen niet meer vóór 19 maart
2014 met uw raad worden besproken. Daarmee is het onderwerp een punt van discussie
tijdens de verkiezingen.
Datum: 17 januari 2014
Robbert Peek
wethouder
Tijdsbesteding: 2,0 uur.

