
 
 

INITIATIEFVOORSTEL D66 

 
RG nr. 

 

 

Nr. 2013/106 (aangepast) 

 

Nr. BR1300192 (corsa)  

 

Datum: 

 

17 juni 2013 (aangepast op 19 september 2013) 

Steller(s): 

 

Jeroen Heuvelink D66 

Onderwerp: 

 

Zondagsopenstelling: Verordening winkeltijden Lansingerland 2013 

Voorgenomen besluit: 

 

 

1. De “Verordening winkeltijden Lansingerland 2013” vast te stellen  

 

 

Inhoud Aanleiding: 

D66 stelt een algehele zondagsopenstelling in Lansingerland voor. 

Directe aanleiding is de recente wijziging van de Winkeltijdenwet. De 

wetgever beoogt met deze wijziging recht te doen aan de veranderende leef 

en arbeidspatronen en is van mening dat het aan de gemeente is om te 

beoordelen of openstelling wenselijk is. 

 

Wettelijk- of beleidskader 

Geldende wetgeving is vervat in de Winkeltijdenwet, recentelijk gewijzigd 

door het “Voorstel van wet van de leden Verhoeven en Van Tongeren tot 

wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de 

bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met 

betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen” 

Geldende regelgeving is vervat in “Winkeltijdenverordening Lansingerland 

2011”. 

 

Gedachtegang 

D66 is van mening dat er een groeiende behoefte is bij drukbezette inwoners 

om zelf te bepalen wanneer ze winkelen en boodschappen doen. Daarnaast is 

D66 van mening dat het huidige verbod op zondagsopenstelling voor 

detailhandel en levensmiddelenwinkels een concurrentienadeel oplevert ten 

opzichte van de buurgemeenten Rotterdam en Zoetermeer. Om die reden 

stelt D66 algehele zondagsopenstelling in Lansingerland voor. 

 

 

Overwegingen die leiden tot voorgenomen besluit 

De fractie van D66 stelt een algehele zondagsopenstelling in Lansingerland 

voor. Aan dit voorstel liggen de volgende overwegingen ten grondslag: 



1. Zondagsopening voorziet in een behoefte voor de eigen bevolking 

en voorkomt dat men voor zondagse boodschappen moet uitwijken 

naar omliggende gemeenten.  

2. Zondagsopening geeft de lokale ondernemers een steuntje in de rug 

en voorkomt weglekken van omzet naar omliggende gemeenten. De 

evaluatie van zondagsopenstelling bij supermarkten heeft 

aangetoond dat er geen sprake was van verschuiving van 

bestedingen naar de zondag maar dat extra omzet werd gegenereerd. 

 

Zondagsopening van winkels was onderhevig aan allerlei wettelijke 

beperkingen. Op 30 oktober jl. heeft de Tweede Kamer echter een 

initiatiefwetsvoorstel van D66 en GroenLinks tot verruiming van het aantal 

koopzondagen met ruime meerderheid aangenomen. Op 28 mei 2013 is het 

voorstel in de Eerste Kamer aangenomen. In het wetsvoorstel zijn de 

volgende verruimingen opgenomen: 

 Gemeenten kunnen besluiten de zondagsopening te verruimen tot alle 

zon- en feestdagen. Tot voor kort gold (in beginsel) een beperking tot 12 

koopzondagen per jaar. 

 De zogenoemde toeristenbepaling vervalt. Voor een ruimere 

openstelling is geen beroep op deze bepaling meer nodig. 

 De beperking van het aantal avondwinkels/supermarkten (maximaal 1 

per 15.000 inwoners) vervalt. 

 De wettelijke verplichte afweging tussen verschillende betrokken 

belangen vervalt. 

 

Hoewel de expliciete wettelijke plicht tot afweging van bepaalde specifieke 

belangen (kleine winkeliers, zondagsrust) is vervallen, hebben de 

initiatiefnemers tot het wetsvoorstel in een brief van 29 oktober 2012 aan de 

Tweede Kamer (TK 2012-2013, 32 412, nr. 18) aangegeven, dat aan een 

besluit tot verruiming van het aantal koopzondagen een zorgvuldige 

belangenafweging vooraf dient te gaan. In dat kader merkt onze fractie het 

volgende op: 

 

Belang van kleine winkeliers 

Kleine winkeliers zonder personeel in dienst hebben minder mogelijkheden 

om hun werktijden te verruimen dan grootwinkelbedrijven. Echter, daar staat 

tegenover dat zij kunnen kiezen om in plaats van de zondag op een andere 

dag of dagdeel, als er minder bezoekers zijn, de winkel te sluiten. 

 

Belang van werknemers 

Voor werknemers van grotere winkels leidt verruiming van het aantal 

koopzondagen ertoe, dat zij gevraagd kunnen worden op zondagen te 

werken. In de arbeidswetgeving en CAO’s zijn hierover echter bepalingen 

opgenomen om de belangen van werknemers voldoende te beschermen. 

Daarnaast zei opgemerkt dat zondagsopenstelling juist weer 

arbeidsmarktkansen voor met name schoolgaande jongeren biedt. 

 

Alles afwegende stellen wij u voor om over te gaan tot algehele 

zondagopenstelling. 

 

Om de zorgvuldigheid van de belangenafweging te borgen heeft de raad op 

27 juni 2013 bepaald over dit initiatiefvoorstel een hoorzitting te houden. 

Deze hoorzitting heeft op 25 september 2013 plaatsgevonden. 

 

 



Relatie met: 

 

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen voor de gemeentelijke begroting 

en sluit aan bij de breed gevoelde wens tot deregulering. Het houden van een 

hoorzitting sluit aan bij het belang dat de raad van Lansingerland hecht aan 

burgerparticipatie en past in het jaar van de burgerparticipatie. 

 

Bijlagen: 

 

De  “Verordening winkeltijden Lansingerland 2013” (T13. 13000). 

 

 

 

Achterliggende 

documenten: 

 

 

 

 

 

 


