
VERSLAG INFORMATIEAVOND KOOPZONDAGEN 
d.d. 20 maart 2013 

Aanwezig: de heer Adema (SGP), 
de heer De Wildt (Gereformeerde gemeente), 
de heer Hoenson (voorzitter winkeliersvereniging De Baanderij), 
de heer Keijzer (voorzitter winkeliersvereniging WOOON), 
de heer De Jong (C1000), 
de heer Abbink (vice-voorzitter Stichting Winkelhof), 
de heer Van Dam (voorzitter LOV), 

Gemeente: wethouder Zilverentant, de heer Edinga, de heer Kuipers, mevrouw Jansen, 
mevrouw Truijers (verslag) 

1. Opening 
Wethouder Zilverentant opent de bijeenkomst. Vanaf het begin van de coalitie is 
bekend dat het college de ondernemers de ruimte wil geven om te ondernemen en 
daar hoort een ruime openstelling van de winkeltijden bij. De gemeente wil in het 
kader van de aankomende nieuwe winkeltijdenwet hierop anticiperen. Het voorstel 
aan de raad wordt om de maximale mogelijkheid van de koopzondagen te benutten, 
dus geen begrenzingen en 52 koopzondagen. 
Voor de goede orde wordt nog gemeld dat alle kerken, ondernemers en 
winkeliersverenigingen zijn benaderd om bij deze informatieavond aanwezig te zijn. 
Het is een openbare bijeenkomst om te horen wat er leeft onder de Leiderdorpers 
over dit onderwerp. De input van de avond draagt bij aan een zorgvuldige 
belangenafweging over de koopzondagen in Leiderdorp. 

2. Presentatie 
Gerbrand Kuipers geeft een presentatie over het huidige beleid van het college en de 
inhoud van het nieuwe wetsvoorstel. 

3. Discussie / vragenrondje 
De heren Adema en De Wildt vragen zich af of winkeliers hier wel blij mee zijn. Ze 
verplichten elkaar min of meer om open te gaan en willen ze dit wel? 
Namens de bouwmarkten op de Baanderij kan gemeld worden dat het huidige beleid 
zeker niet gewenst is. De Leiderdorpse bouwmarkten merken dat bouwmarkten 
elders open zijn en hebben hierdoor omzetverlies. De ondernemers op de Baanderij 
zijn niet verplicht om op de aangewezen koopzondagen open te gaan. 
De heer de Jong merkt op dat het zowel voor het personeel als voor de consument 
belangrijk is om op zondagen open te zijn. Op zondag gesloten te zijn, is in deze tijd 
niet meer realistisch. Het is onderdeel van de gehele bedrijfsvoering geworden. 
Vanuit economisch perspectief is het begrijpelijk, maar de heer De Wildt merkt op dat 
het in de praktijk voorkomt dat het open zijn niet altijd geheel vrijwillig is: 'Als 
iedereen open is, moet ik ook open". 
De heer Keijzer reageert hierop dat koopzondagen niet meer zijn weg te denken. Het 
is ooit begonnen doordat buurlanden op zondagen open waren en uiteindelijk is dat 
door heel Nederland overgenomen. Het koopgedrag van de consument is veranderd. 



De consument is op andere dagen druk met werk, sport, studie, etc. en kiest steeds 
vaker de zondag om te winkelen. Een (grote) ondernemer kun je niet tegenhouden. 
Voor alle aanwezigen is het duidelijk dat niemand verplicht is om op zondag open te 
zijn. Ook het personeel kun je niet dwingen om te werken op zondag. 
De Stichting Winkelhof legt via een ledenvergadering het aantal koopzondagen per 
jaar vast. Mochten ondernemers op meer zondagen geopend willen zijn, dan moeten 
ze een bijdrage leveren aan de extra kosten voor beveiliging, etc. 
Natuurlijk is er een verschil tussen grote ondernemers en winkeliers/kleine 
ondernemers. Voor een groot winkelbedrijf is het makkelijker, omdat er genoeg 
oproepkrachten zijn. 
De heer De Wildt vraagt hoe het college aankijkt tegen de brief van de indieners uit 
de Tweede Kamer over de belangenafweging voor zondagsrust, 
personeelsbelangen, etc. Wethouder Zilverentant meldt dat het college aan het begin 
van de coalitieperiode een belangenafweging heeft gemaakt: het is het recht van de 
individu om te bepalen hoe hij de zondag wil doorbrengen; de ondernemer hoeft niet 
open op zondag en de consument hoeft geen boodschappen te doen. Het college 
biedt een ruime keuzemogelijkheid voor ondernemers en consumenten. Niemand 
wordt verplicht om hier gebruik van te maken. 

De aanwezige ondernemers geven aan dat het economisch geen florissante tijd is, 
waardoor je kunt stellen dat het voor veel ondernemers een noodzaak is om open te 
zijn en de consument heeft meer behoefte gekregen aan een koopzondag. 
De heer De Wildt heeft signalen opgevangen datje de baan niet krijgt, als je niet op 
zondag wilt werken. De heer De Jong meldt dat iemand in zijn zaak hierop echt niet 
wordt afgewezen, tenzij er expliciet om een zondagskracht is gevraagd. Bij C1000 is 
er zelfs een wachtlijst voor de zondag; ook omdat je dan dubbel uitbetaald krijgt. 
Voor de ondernemers en winkeliers is het duidelijk dat het koopgedrag van de 
consument is veranderd en dat een verruiming van de koopzondagen zeer gewenst 
is. De koopavond is aanzienlijk gekelderd. Niet iedereen zal behoefte hebben aan 
een koopzondag qua omzet, maarzoals al is gezegd: niemand is verplicht open te 
zijn. 

De wet laat ook de begin- en eindtijd van de koopzondagen los. Dit wordt aan de 
gemeente overgelaten. 

Of het aantal maximale koopzondagen in Leiderdorp doorgaat is afhankelijk van twee 
zaken: 

a. Keurt de Eerste Kamer de nieuwe Winkeltijdenwet werkelijk goed 
b. Is er een meerderheid in de gemeenteraad voor dit voorstel. 

4. Sluiting 
Wethouder Zilverentant bedankt iedereen voor zijn komst. De heer Hoenson 
benadrukt nogmaals dat hij het jammer vindt dat de heer Kroese (Praxis) niet 
aanwezig kon zijn. Het is voor bouwmarkten echt bittere noodzaak om op zondagen 
open te zijn. 
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Coalitieakkoord 2010-2014 
• "De gemeente geeft volop ruimte voor 

ondernemerschap" 
• "De coalitie kiest er voor dat ondernemers binnen de 

wettelijke kaders hun eigen openingstijden bepalen" 
• "Maximale wettelijke mogelijkheid voor 

koopzondagen benutten" 

Huidig beleid koopzondagen 

• Maximaal 12 koopzondagen per jaar 
• Beleid zondagavondopenstelling 

supermarkten 
• Beleid "bijzondere gelegenheid van 

tijdelijke aard" -> evenementen 
• Geen toepassing van de toeristische 

bepaling in Leiderdorp 
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Nieuwe Winkeltijdenwet 

• Initiatiefvoorstel Groenünks en D66 tijdens 
Rutte I -> geen meerderheid 

• Regeerakkoord Rutte II: "De wettelijke 
winkelsluiting op zondag wordt opgeheven. Het is 
aan gemeenten om desgewenst nadere regels te 
treffen" 

• Meerderheid in Parlement-> initiatiefvoorstel 
opnieuw ingediend 

• Hierdoor bespoedigen politiek proces 
• Nu: behandeling in Eerste Kamer 

Kern initiatiefvoorstel Tweede ^ 
Kamer 

• Bevoegdheid aantal koopzondagen ligt bij 
gemeente 

• Gemeenteraad -> vaststellen Verordening 
Winkeltijden 

• Beperkingen zijn opgeheven 

In de praktijk 
• Duidelijkheid bij ondernemers over aantal 

koopzondagen en openingstijden 
• Geen jaarlijkse aanvraag 
• Geen bezwaar en beroep meer mogelijk 
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Toepassing door gemeente ^ 
Leiderdorp 

• College van Burgemeester en Wethouders 
doet voorstel aan de gemeenteraad 

• De raad stelt verordeningen vast 
• Planning: 

• Behandeling commissie Ruimte: 24 april 
• Behandeling gemeenteraad: 13 mei 
• Mogelijkheid om In te spreken tijdens cie en raad 
• Inwerkingtreding Verordening = dalum 

inwerkingtreding Winkeltijdenwet 

Einde 
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