
Goedemiddag, 
 
Op 13 juni jl. stelde de SGP-fractie enkele vragen over de winkeltijdenverordening. Voor zover het 
vragen aan het college betrof, voorziet deze mail de beantwoording. 
De vragen aan de initiatiefnemer zijn reeds door de initiatiefnemer zelf beantwoord. 
 
Vraag 1 – In het onderzoeksrapport wordt op pagina 6 gesteld dat een aantal winkels al open is op 
zondag (11%).  Als redenen hebben deze winkeliers aangegeven: hogere omzet, bijdrage aan de 
leefbaarheid en een bijdrage aan de aantrekkingskracht van het winkelgebied. Zou u dit kunnen 
toelichten? Het is nu zo dat de winkels (zeker in het winkelgebied) niet open mogen zijn, dus kunnen 
de antwoorden niet kloppen.  
Het klopt dat de meeste winkels volgens de Winkeltijdenwet en de Winkeltijdenverordening in onze 
gemeente niet open mogen zijn op zon- en feestdagen. In 2021, net als in 2020, heeft het college een 
aantal keren besloten af te zien van handhavend optreden voor wat betreft  

- de openstelling van supermarkten op Goede Vrijdag 2020  
- de openstelling van supermarkten op Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag 2020  
- de openstelling van winkels op Tweede Kerstdag 2020  
- de openstelling van supermarkten op Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag 

en Tweede Pinksterdag 2021  
  
Vraag 2 – De beantwoording op de vraag over mening huidig beleid (blz. 7) is niet consistent 
beantwoord. Kunt u hiervan enige voorbeelden geven? 
Deze vraag had de volgende antwoordmogelijkheden: positief, neutraal, negatief. Daarnaast werd 
gevraagd om hiervoor redenen aan te geven. In een relatief groot aantal antwoorden leken het 
antwoorden op de meerkeuzevraag en de reden voor hun antwoord niet met elkaar overeen te komen 
of anders te zijn geïnterpreteerd. Zo werd bijvoorbeeld 'negatief' als meerkeuze-antwoord gegeven en 
werd als reden zondagsrust genoemd, maar ook juist dat winkels alle dagen open zouden mogen zijn. 
Tegelijkertijd waren er ook antwoorden die dezelfde redenen gaven, maar juist 'positief' hadden 
ingevuld.  
  
Vraag 3 – Ook op pagina 7, paragraaf 3, wordt zon- en feestdagen in één noemer geplaatst. Is er in 
het onderzoek ook onderscheid gemaakt tussen feestdagen (b.v. tweede paasdag) en de zondag? En 
zo niet, hoe is dan in het vervolg van de rapportage (blz 9) de conclusies over alleen de zondag te 
lezen, of heeft dit ook betrekking op feestdagen? 
Ja, er is in het onderzoek onderscheid gemaakt tussen zon- en feestdagen. De uitkomsten op pagina 9 
en verder gaan over de zondag. De uitkomsten op pagina 11 en verder gaan over feestdagen. 
  
Vraag 4 – Kunt u de opmerking ‘Een andere reden die opgegeven is dat het aanbod in andere steden 
uitgebreider is en men hierdoor toch buiten de gemeente zou gaan winkelen’ kwantificeren (blz 7)? 
Welk effect heeft deze uitkomst op het wel of niet openen van de winkels? 
Op de vraag ‘Vindt u dat winkels in gemeente West Betuwe op zondagen en/of feestdagen open 
mogen zijn?’ hebben in totaal 73 respondenten ‘Maakt mij niet uit /geen mening’ als antwoord 
gegeven. De meesten geven, zoals op pagina 7 is beschreven, als redenen aan dat ze dit niet 
noodzakelijk vinden of hiervan toch geen gebruik (zouden) maken. De bovenstaande reden (men zou 
toch buiten de gemeente gaan winkelen) werd slechts door 3 respondenten genoemd. Het effect is 
dus vrijwel nihil.  
  
Vraag 5 – Vooral zelfstandige ondernemers kiezen voor gesloten zijn (blz 9), kunt u dat nader 
kwantificeren en duiden?  
De verdeling van de respondenten is vergelijkbaar met de verdeling van alle ondernemers in de 
detailhandel in West Betuwe: Van de 88 respondenten zijn 70 zelfstandig ondernemer (77%), 11 van 
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een filiaalbedrijf (14%) en 7 franchisenemers (8%). In de gemeente West Betuwe zijn circa 85% van alle 
ondernemers in de detailhandel zelfstandige ondernemers. Filiaalbedrijven en franchisenemers zijn, 
ook met deze respons, voldoende vertegenwoordigd. 
  
Belangrijk bij de interpretatie van onderstaande percentages is dat door de respons individuele 
antwoorden een groot effect hebben op de percentages. 
  
Voor gesloten winkels op zondag kiezen: 
               In totaal 35 van de zelfstandige ondernemers (50%) 
               In totaal 3 van de franchisenemers (43%) 
               In totaal 2 van de filiaalbedrijven (20%) 
In verhouding kiezen meer zelfstandige ondernemers dan franchisenemers of filiaalbedrijven voor 
gesloten winkels op zondag.  
 


