
 

  
 
Motie winkels op zondag open 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 21 december 2016, kennis genomen 
hebbende van het onderzoek “Draagvlak- en effectenonderzoek zondagsopenstelling Woerden”,  
 
constaterende dat: 
 

1. Op 1 juli 2013 de gewijzigde Winkeltijdenwet in werking is getreden, waardoor gemeenten de 
ruimte hebben om zelf de winkelopeningstijden te bepalen;  

2. De vigerende verordening Winkeltijden van de gemeente Woerden de mogelijkheid biedt tot 
zondagsopenstelling van winkels op maximaal 8 zondagen of feestdagen per kalenderjaar; 

3. In het coalitieakkoord 2014-2018 is opgenomen: “De status quo met betrekking tot de 
zondagsopenstelling blijft ongewijzigd”; 

4. Het college en een meerderheid in de raad in het kader van de nota “Kloppende Binnenstad” 
onder meer het uitgangspunt hanteren dat winkeltijden “een zaak is van de ondernemers”; 

5. De samenleving dynamisch is en geen vierjarige status quo verdraagt op deze kwestie; 
6. Het onderzoek “Draagvlak- en effectenonderzoek zondagsopenstelling” een duidelijke richting 

aangeeft m.b.t. hoe de Woerdense samenleving denkt over verruiming van de koopzondagen,  
 
overwegende dat: 
 

1. De concurrentiepositie van de Woerdense detailhandel onverminderd in het geding is; 
2. Ondernemers aangeven door de gedwongen sluiting economische schade te lijden en ook de 

werkgelegenheid in gevaar is; 
3. Door de wetswijziging in 2013 de gemeenten vergaande bevoegdheden hebben gekregen om 

de detailhandel te faciliteren en dit door diverse omliggende gemeenten al is aangegrepen om 
in te spelen op veranderende inkoopgewoonten;  

4. Voor behoud van de vitaliteit van de stad Woerden, als aantrekkelijke centrumgemeente van 
het Groene Hart, de noodzaak bestaat om gebruik te maken van de verruiming die het 
wettelijke kader geeft; 

5. Het in opdracht van de raad gedane onderzoek “Draagvlak en effectenonderzoek 
zondagsopenstelling” uitwijst dat: 
- 2/3 van de inwoners van Woerden het toejuicht wanneer alle winkels in Woerden op 

zondag meer en langer open mogen; 
- zes van de tien winkeliers willen dat ondernemers zelf mogen bepalen op welke zondagen 

ze open gaan, 
  
besluit:  
 

1. Het college op te dragen de raad een voorstel voor te leggen inzake een wijziging van de 
verordening winkeltijden gemeente Woerden 2011, met als strekking volledige vrijstelling van 
art. 2 lid 1 sub a en b van de Winkeltijdenwet te verlenen, waardoor alle winkeliers zelf kunnen 
bepalen of zij op zondagen open willen gaan; 

2. In het voorstel op te nemen dat de wijziging van de verordening winkeltijden gemeente 
Woerden 2011 per 1 maart 2017 van kracht is; 

3. Dit voorstel derhalve t.b.v. de vergadercyclus februari 2017 aan de raad aan te bieden, 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
  
Theo Peters, Inwonersbelangen 
Jaap van der Does, LijstvanderDoes 


