GEMEENTE ALBRANDSWAARD
Notulen van een gesprek met ondernemers inzake de
26 september 2013 in het gemeentehuis, Hofhoek 5 te Poortugaal

Winkeltijdenwet,

gehouden

op

Voorzitter: mevrouw W. de Bruin (medewerker Communicatie gemeente Albrandswaard)

Aanwezig:
Gemeente Albrandswaard:
De heer B.G. Euser (wethouder Economische Zaken)
Mevrouw S. Soekhoe (medewerker Bouwen en Wonen)
Winkeliersvereniging Poortugaal-Dorp:
Mevrouw J. Groenendijk (Gemakswinkel Groenendijk)
Mevrouw E. Hofland (Plus-Hofland)
De heer H. den Ouden (Bonaparte Mode en secretaris winkeliersvereniging)
De heer L. den Ouden (Toyota-dealer en voorzitter winkeliersvereniging)
Winkeliersvereniging Rhoon:
De heer O. Bruinenberg (MCD Rhoon)
De heer F. Koot (Keurslager Koot)
Onafhankelijke partij:
De heer M. Berberich (Albert Heijn Portland)
Afwezig:
De heer G. Brussaard (secretaris winkeliersvereniging Rhoon)
De heer R. Hofland (Plus)
Notulen: mevrouw A. Waling (Notuleerservice Nederland)

Tijd: 18.20 uur tot 20.30 uur

1.
Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Zij zegt dat vanavond over wijziging van de zondagsopenstelling
wordt gesproken. De gemeente hoopt dat de aanwezige ondernemers het college van B en W kunnen
adviseren bij de behandeling van dit onderwerp.
2.
Inleiding
Wethouder Euser heet de aanwezigen welkom namens het college van B en W. Hij vertelt dat de gemeente
belanghebbenden – consumenten, winkeliers, werknemers en de Raad van Kerken – heeft gevraagd hun
mening te geven over de zondagsopenstelling van winkels. Vandaag heeft het college een conceptrapport
naar aanleiding van een enquête onder 1500 bewoners ontvangen. Ook ondernemers zijn door de
gemeente benaderd met een vragenlijst. Vanavond treedt de gemeente in gesprek met ondernemers.
Het college van B en W neemt de inbreng van belanghebbenden mee in een advies aan de gemeenteraad
over wijziging van de zondagsopenstelling in Albrandswaard. Dit onderwerp is geagendeerd voor de
raadscarrousel op 4 november 2013 en de raadsvergadering op 25 november 2013. Belanghebbenden
krijgen dan de gelegenheid om in te spreken.
3.
Inbreng Winkeliersvereniging Poortugaal-Dorp
De aanwezige vertegenwoordigers van winkeliersvereniging Poortugaal-Dorp maken hun opvattingen
kenbaar.
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Mevrouw Groenendijk:
- Als de omzet van zes dagen niet voldoende is, redt een winkel het ook niet als deze zeven dagen per
week open is.
- De bevoorrading van winkels brengt veel onrust met zich mee. Mensen hebben de zondag als rustdag
nodig.
Mevrouw Hofland:
- Zondagsopenstelling is noodzakelijk geworden. De klanten van Plus Poortugaal gaan op zondag naar
Hoogvliet. Een enquête onder klanten van Plus Poortugaal heeft uitgewezen dat het merendeel van hen
behoefte heeft aan zondagsopenstelling.
- Mensen kopen op zondag andere boodschappen dan doordeweeks. Impulsaankopen leveren omzet op.
De heer H. den Ouden:
- Individuele meningen zijn veel belangrijker dan een gezamenlijk standpunt van de winkeliersvereniging.
Het is moeilijk om dat te formuleren aangezien de meningen binnen de vereniging over deze principiële
kwestie erg uiteenlopen.
- Winkeliers moeten vrij zijn om te beslissen, zeker waar het principiële zaken betreft als
zondagsopenstelling. Er moeten geen verplichtingen worden opgelegd door winkeliersverenigingen. Een
ruimere zondagsopenstelling zou wel voor iedereen mogelijk moeten zijn.
- Zondagsopenstelling is geen garantie voor het genereren van omzet. Als besloten wordt tot een ruimere
zondagsopenstelling en dit blijkt niet te lonen, dan moet daarop kunnen worden teruggekomen.
- Zondagsopenstelling gaat ten koste van de rust in de dorpskernen.
- De openingstijden op zondag zouden van 12.00 uur tot 17.00 uur kunnen zijn.
De heer L. den Ouden:
- De meningen binnen de vereniging zijn heel verschillend. De meeste leden willen hun winkels niet
openen op zondag. Voornamelijk supermarkten hechten veel waarde aan zondagsopenstelling. Voor
winkeliers die dat willen, zou het wel mogelijk moeten zijn om op zondag open te gaan.
- Winkeliers moeten zelf kunnen beslissen of zij gebruikmaken van mogelijkheden voor
zondagsopenstelling.
- De openingstijden op zondag zouden van 12.00 uur tot 17.00 uur kunnen zijn.
4.
Inbreng Winkeliersvereniging Rhoon
De aanwezige vertegenwoordigers van winkeliersvereniging Rhoon maken hun opvattingen kenbaar.
De heer Bruinenberg:
- Er is op dit moment al een bedrijfseconomische noodzaak voor een ruimere zondagsopenstelling. Veel
mensen uit Rhoon en Poortugaal gaan nu op zondag winkelen in Hoogvliet. Door omzetverlies wordt
MCD Rhoon in zijn bestaan bedreigd.
- Zondagsopenstelling kan tegengaan dat klanten uit Rhoon, Poortugaal en Portland naar omliggende
gemeenten gaan om te winkelen.
- De openstelling van winkels op zondag is goed voor het behoud van werkgelegenheid in Rhoon.
- Er moet rekening worden gehouden met kerkgangers en andere mensen die behoefte hebben aan rust.
- De openingstijden op zondag zouden van 12.00 uur tot 17.00 uur of 18.00 uur kunnen zijn.
- Het zou bevorderlijk voor de meningsvorming zijn als enquêteresultaten beschikbaar zouden zijn.
De heer Koot:
- Er is te weinig informatie beschikbaar om namens winkeliersvereniging Rhoon advies te kunnen
uitbrengen. De achterban moet worden geraadpleegd om een standpunt te kunnen innemen. Het is
alleen mogelijk om op persoonlijke titel te spreken.
- Het sneeuwbaleffect van de zondagsopenstelling wordt steeds groter, tot het negatieve toe.
Ondernemers voelen zich gedwongen hun zaak op zondag te openen, als collega foodwinkel in
Albrandswaard zijn of haar winkel opent. Het wordt een bedrijfseconomische verplichting omdat zij hun
omzet zien wegvloeien. Vers speciaalzaken zijn genoodzaakt open te gaan waardoor de kosten stijgen
naar verhouding te verwachten omzet door vaak ouder en gediplomeerde medewerk(st)ers.
- Zondagsopenstelling gaat ten koste van het sociale leven van kleine ondernemers met
(food)speciaalzaken en hun medewerkers.
- Het enige lid van de winkeliersvereniging dat tot nu toe heeft aangegeven zijn winkel op zondag te willen
openen, is de heer Bruinenberg van MCD Rhoon.
- Klanten doen ook op andere momenten in de week aankopen in andere gemeenten. Omzetverlies is niet
per se gerelateerd aan zondagsopenstelling elders.
- De mogelijkheid tot zondagsopenstelling zou voor alle winkels moeten gelden maar niet iedere zondag.
Differentiatie werkt nadelig uit voor winkels die niet op zondag open zouden mogen zijn.
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5.
Inbreng de heer Berberich (AH Portland)
De heer Berberich maakt zijn opvattingen kenbaar:
- Het sneeuwbaleffect van de zondagsopenstelling is niet meer tegen te houden.
- De klanten van AH Portland doen hun boodschappen zondags bij supermarkten aan de andere kant van
de rijksweg. Portland is een jonge wijk. De bewoners hebben er behoefte aan om op zondag
boodschappen te doen.
- AH Portland was in 2012 de zondag voor kerst open en draaide toen een complete dagomzet in vijf uur
tijd. Er is een enorme markt, ook omdat AH Portland klanten uit Barendrecht kan bedienen. In
Barendrecht is zondagsopenstelling nog heel ver weg.
- Ondernemers moeten zelf kunnen bepalen of zij hun winkel op zondag openen of niet.
- Of winkeliers in Portland hun zaak willen openstellen op zondag verschilt. Kruidvat gaat open als
naburige winkels hiertoe besluiten. Kleine ondernemers voelen vaak niets voor zondagsopenstelling
omdat dit betekent dat zij dan zeven dagen per week moeten werken of extra personeel moeten
aannemen.
- Voor AH Portland is het geen probleem om eventueel als enige winkel open te zijn op zondag.
- Met het oog op kleinere winkeliers is het belangrijk om openingstijden vast te stellen.
- Dat AH Portland op zondag gesloten is, gaat ten koste van werkgelegenheid in Albrandswaard.
6.
Reactie wethouder Euser
Wethouder Euser reageert op de inbreng van de aanwezige ondernemers. Hij verzoekt om standpunten van
winkeliersverenigingen zo snel mogelijk aan hem te laten weten aangezien het college al over enkele weken
advies zal uitbrengen aan de gemeenteraad. Het college streeft ernaar een zo volledig mogelijk en
evenwichtig voorstel aan te bieden zodat de raad op goede gronden zijn eigen afweging kan maken. Het
advies zou gedifferentieerde voorstellen per kern en type winkel kunnen bevatten. Er zijn verschillende
modellen mogelijk. De wethouder hoopt dat de maatschappelijke discussie bepaalde voorkeuren aan het
licht brengt die richting kunnen geven aan de besluitvorming.
Momenteel mogen winkels in Albrandswaard maximaal acht zondagen per jaar open zijn. Wethouder Euser
legt uit dat het bij wijze van spreken kan worden verruimd tot een heel jaar. In alle gevallen blijft het echter
de verantwoordelijkheid van de individuele ondernemer of deze gebruikmaakt van de mogelijkheden die de
verordening biedt. Winkeliers zullen hun afwegingen op bedrijfseconomische gronden maken.
Wethouder Euser resumeert de opvattingen van de aanwezige ondernemers. Hij begrijpt dat
zondagsopenstelling een gedifferentieerde kwestie is. Kleine zelfstandige ondernemers zijn om
economische en principiële redenen tegen. Met name grootwinkelbedrijven en winkeliers in de foodsector
voelen zich gedwongen mee te gaan met de concurrentie omwille van hun economische positie. De
wethouder begrijpt van de winkeliers dat met een gedifferentieerde zondagsopenstelling per type bepaalde
winkels tekort worden gedaan. Hij constateert dat winkeliers bereid zijn om rekening te houden met de
situatie in dorpen en dat er een zekere voorkeur bestaat voor een zondagsopenstelling van 12.00 uur tot
17.00 uur. Het moet een individuele keuze zijn om wel of niet gebruik te maken van de mogelijkheid tot
zondagsopenstelling.
7.
Enquêtes
Wethouder Euser legt uit dat de enquête onder 1500 bewoners van Albrandswaard een representatieve
steekproef is. Er waren 500 respondenten. Het college van B en W heeft de conceptuitslag van de enquête
vandaag ontvangen. De resultaten behoeven nog enige uitleg door het onderzoeksbureau.
Belanghebbenden kunnen inzage krijgen in de rapportage, maar het is nu nog te vroeg om deze vrij te
geven. Het college zal op korte termijn een memo presenteren die alle cijfers en informatie bevat.
De voorzitter vertelt dat ook winkeliers en ondernemers in Albrandswaard zijn benaderd met een vragenlijst.
Aan winkeliersverenigingen is gevraagd de enquête door te sturen naar hun achterban. Tot nu toe hebben
negen mensen de digitale vragenlijst ingevuld. De gemeente zal de enquête nogmaals aan de
winkeliersverenigingen sturen. Zij kunnen hun leden oproepen deze in te vullen.
Wethouder Euser gaat in op de resultaten van de ondernemersenquête tot nu toe. Van de negen
respondenten zijn er drie tegen zondagsopenstelling. Drie zijn voorstander. Twee zijn voorstander van
zondagsopenstelling voor in ieder geval supermarkten en tuincentra. Eén respondent is voorstander van
zondagsopenstelling in een bepaald seizoen.
8.
Sluiting
De wethouder bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. Hij sluit het overleg.

