
GEMEENTE ALBRANDSWAARD 
 
 
Notulen van een gesprek met leden van de Raad van Kerken inzake de Winkeltijdenwet, gehouden op 
26 september 2013 in het gemeentehuis, Hofhoek 5 te Poortugaal 
 
 
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) 
 
Raad van Kerken: 
De heer R. Maas (predikant gereformeerde kerk in Rhoon) 
De heer B. Scholten (predikant gereformeerde kerk in Poortugaal) 
Mevrouw A. Verwaal (lid (secretaris Raad van Kerken) 
 
Notulen: mevrouw A. Waling (Notuleerservice Nederland) 
 
 
Tijd:  16.40 uur tot 17.20 uur 
 
 
1. Opening en inleiding 
Wethouder Euser heet de aanwezigen welkom. De gemeente is als lokale overheid gehouden invulling te 
geven aan de gewijzigde Winkeltijdenwet. Het college van B en W zal daarom een voorstel tot wijziging van 
de zondagsopenstelling aanbieden aan de gemeenteraad. Ter voorbereiding van de besluitvorming wil het 
college de opvattingen in de gemeenten Rhoon, Poortugaal en Portland zo breed mogelijk sonderen. Er is 
een enquête verspreid onder 1500 inwoners van de dorpen en ondernemers zijn met een vragenlijst 
benaderd. Verder wordt over de mogelijke zondagsopenstelling overlegd met een aantal maatschappelijke 
partijen: de Raad van Kerken, ondernemers- en winkeliersverenigingen en vakorganisaties in de regio. 
De gemeenteraad behandelt de zondagsopenstelling tijdens de raadscarrousel op 4 november 2013 en in 
de raadsvergadering op 25 november 2013. Belanghebbenden krijgen dan de gelegenheid om in te spreken. 
Wellicht moet de raad kiezen tussen verschillende opvattingen. 
 
2. Opvattingen leden Raad van Kerken 
Mevrouw Verwaal en de heren Maas en Scholten maken hun opvattingen over de zondagsopenstelling 
kenbaar. 
 
Inbreng mevrouw Verwaal 
Mevrouw Verwaal brengt de volgende punten naar voren: 
- De katholieke parochie heeft geen zwaarwegende argumenten voor of tegen zondagsopenstelling. 
- Winkeliers hebben de keuze om hun winkels op zondag niet te openen. 
- Verschuiving van het winkelen op vrijdagavond naar zondag leidt niet tot extra omzet. 
- Iedereen wordt steeds meer opgejaagd om bij te blijven. Het is belangrijk dat er één rustdag is. Als alle 

‘vakjes’ worden ingevuld, is dat stressvol. 
- Dorpen mogen een andere functie hebben dan steden. De kracht van dorpen ligt in hun karakter dat 

mogelijkheden biedt voor andere bezigheden dan winkelen op zondag. 
- De functie van een tuincentrum als recreatieve voorziening is wellicht vergelijkbaar met die van een 

restaurant of terras. Er valt geen principieel onderscheid te maken. Een deel van de mensen maakt 
principieel op zondag geen gebruik van dergelijke voorzieningen. 

 
Inbreng de heer Maas 
De heer Maas brengt de volgende punten naar voren: 
- Mensen kunnen principieel tegen zondagsopenstelling van winkels zijn, maar er zijn ook mensen zonder 

christelijke achtergrond die er geen behoefte aan hebben. Zij zijn niet tegen, maar zullen er geen gebruik 
van maken. 



26.09.13 Verslag gesprek met Raad van Kerken inzake Winkeltijdenwet 2 / 2 

- Als de zondagsrust ontbreekt, krijgen mensen die rust willen hiervoor geen gelegenheid. Een rustpunt in 
de week is gezond. 

- Voor een aantal mensen is winkelen een recreatieve activiteit. 
- Voor winkeliers met een eigen zaak is zondagsopenstelling niet goed haalbaar. Zij moeten dan zeven 

dagen per week werken. Het is meer iets voor supermarkten. 
 
Inbreng de heer Scholten 
De heer Scholten brengt de volgende punten naar voren: 
- Kerken zijn geen voorstanders van grootschalige zondagsopenstelling in dorpen en willen de rust 

behouden. Als de zondagsopenstelling toch wordt uitgebreid, dan bij voorkeur zo minimaal mogelijk en 
in verband met de kerkgang pas vanaf 12.00 uur. 

- Kerken willen de kwestie van zondagsopenstelling benaderen vanuit de visie hoe een dorp wil zijn. Wil 
het meedoen met de rest van het land of wil het ruimte bieden voor recreatie op zondag? 

- Er zijn ook kerkelijke mensen die op zondag winkelen. Ook op dat punt treedt een verschuiving op. 
- De zondagsrust heeft een sociaal aspect. Als de winkels open zijn vragen mensen geen kopje suiker 

meer aan de buurvrouw. 
- Het gaat ondernemers vooral om de omzet. Het is begrijpelijk dat zij vanwege hun concurrentiepositie 

willen meegaan met de trend van zondagsopenstelling. Er is sprake van een sneeuwbaleffect. Het is de 
vraag of een grens wordt getrokken of dat de winkeltijden helemaal worden vrijgegeven. 

- Niet iedereen wil werken op zondag, maar er wordt een beroep op mensen gedaan om het wel te doen 
omwille van de collegialiteit. 

 
3. Reactie wethouder Euser  
Wethouder Euser reageert op de inbreng van mevrouw Verwaal en de heren Maas en Scholten. Hij zegt dat 
winkels momenteel acht zondagen per jaar open mogen zijn, maar dat winkeliers daarvan weinig 
gebruikmaken. Alleen Intratuin heeft er maximaal gebruik van gemaakt vanwege de regionale functie van het 
tuincentrum. Winkeliers maken hun eigen afweging. Voor hen is het een kwestie van rekenen. Tegenover de 
zondagsopenstelling moet opbrengst staan. Albrandswaardse winkeliers zien nu hun klanten afvloeien naar 
Rotterdam, Spijkenisse en Hoogvliet. 
De wethouder vindt het een goed punt om naar de betekenis van een dorp en de kenmerken daarvan te 
kijken en te bepalen of daar zondagsrust bij hoort. Hij is benieuwd wat mensen die de enquête invulden 
daarvan vinden. Wellicht maakt de kerkelijke bevolking in de dorpen andere afwegingen dan dat 
nieuwkomers doen. De wethouder denkt wel dat er een maximum is aan wat mensen kunnen consumeren. 
Uiteindelijk beslist de consument of een eventuele zondagsopenstelling standhoudt door te gaan winkelen 
op zondag of juist niet. 
Als winkels op zondag opengaan, zou dat vanaf 12.00 uur zijn. De zondagsrust is een van de weinige 
ideologische onderwerpen die nog in de gemeenteraad worden behandeld. Wethouder Euser zegt dat als 
ondernemers echter een verzoek doen dat aan de wet voldoet, de gemeente niet anders kan dan daarvoor 
een vergunning verlenen. 
 
4. Sluiting 
Wethouder Euser vindt de opvattingen van mevrouw Verwaal en de heren Maas en Scholten helder. Het 
college van B en W neemt hun inbreng mee in het advies aan de gemeenteraad. De wethouder bedankt de 
aanwezigen. Hij sluit het overleg. 


