
 
 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde 

 
 
Gericht aan GS / lid GS 
 
 

College van GS 

Inleidende toelichting 
(facultatief) 

Op 28 mei 2013 heeft de Eerste Kamer 
ingestemd met een initiatiefvoorstel tot wijziging 
van de Winkeltijdenwet. Deze wetswijziging is op 
1 juli 2013 jl. in werking treden. Hierdoor mogen 
gemeenten zelf bepalen of en wanneer zij 
koopzondagen instellen. Dit kan grote negatieve 
gevolgen hebben voor kleine winkeliers, omdat 
zij financieel niet in staat zijn (elke) zondag open 
te zijn.  
Een gemeente is geen autonome gemeenschap 
die zich volledig kan afsluiten van ongewenste 
externe invloeden. Burgers winkelen niet alleen 
in hun eigen gemeente en marktwerking houdt 
niet op bij de gemeentegrens.  
De provincie heeft geen invloed op de 
Winkeltijdenwet maar heeft wel een regiefunctie 
als het gaat om de regionale economie. Daarom 
heeft de ChristenUnie de volgende vragen voor 
het college  

Vraag / vragen 
 
 

 
1. Wat vindt u ervan dat door de nieuwe 

winkeltijdenwet er een bijna 
dwangmatige logica ontstaat dat 
gemeenten met elkaar gaan concurreren 
waardoor kleine winkeliers het op 
moeten nemen tegen grote winkelketens 
en waarschijnlijk als verliezer 
achterblijven?  

2. Wat vindt het college ervan dat kleine 
winkeliers omzet mislopen omdat zij 
veelal niet in de gelegenheid zijn om op 
zondag de deur open te houden (i.t.t. 
grote winkelketens)? Hoe beoordeelt u 
dit met het oog op de economische 
crisis?  

3. Bent u het met de ChristenUnie eens dat 
de overheid, en zeker ook de provinciale 
overheid, in deze moeilijke economische 
tijden kleine winkeliers juist moet 
faciliteren waar mogelijk?  

 
Door een regionale spreiding van het aantal 
koopzondagen aan te houden worden 
consumenten in de gelegenheid gesteld om op 
zondag te winkelen, maar wordt de kleine 
winkelier niet verplicht elke zondag zijn deuren te 
openen.  
 



4. Bent u bereid om uw rol als regiehouder 
in het economisch domein op u te nemen 
door nog dit jaar een gesprek te 
organiseren tussen verschillende 
gemeenten over regionale spreiding van 
het aantal koopzondagen? Op welke 
wijze houdt u Provinciale Staten op de 
hoogte van de stand van zaken?  

 

 
 
Indiener(s) (fractie / naam / handtekening) 
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