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Bijlage(n)

Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen over de nieuwe winkeltijdenwet

Geachte heer De Vries,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde,
binnengekomen op 6 september 2013 beantwoorden wij als volgt.

Vraag 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?

Antwoord vraag 1:
De nieuwe winkeltijdenwet maakt het voor gemeenten mogelijk om zelf de keuze te maken
om op (extra) zondagen de winkels te openen. Of de kleine ondernemer nadeel ondervindt
van de extra koopzondagen is een afweging die op gemeentelijk niveau moet worden
gemaakt. Ons advies aan gemeenten zou zijn om bij deze afweging de lokale middenstand
te betrekken.

Vraag 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?

Antwoord vraag 2:
Wij vinden dat op lokaal niveau hierover de juiste afweging moet worden gemaakt, mede
gezien de huidige economische crisis.
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Vraag 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?

Antwoord vraag 3:
De provincie wil de lokale economie stimuleren daar waar mogelijk. Op het terrein van de
winkeltijdenwet zien wij voor onszelf geen rol weggelegd.

Vraag 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?

Antwoord vraag 4:
De nieuwe wet op de winkeltijden bepaalt dat de verantwoordelijkheid voor
winkelopenstelling op zondag voortaan bij gemeenten ligt. Dit geeft u zelf ook in uw
inleiding aan. In het kader van de decentralisatie van taken zien wij voor onszelf geen taak
weggelegd om op dit terrein een regierol te nemen. Gemeenten mogen zelf de afweging
maken om op (extra) zondagen de winkels open te stellen.

Hoogachtend,

,rde Staten van Fryslân,

Berg, secretaris
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