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Initiatiefvoorstel zondagsopenstelling supermarkten.  

 

Aan de Raad,  

 
  

Inleiding 
GemeenteBelangen Woudenberg doet het voorstel om over te gaan tot een  
zondagsopenstelling voor supermarkten tussen 12.00 en 18.00 uur. GBW is van mening dat 
een zondagsopenstelling voor supermarkten bijdraagt aan een levendig dorpscentrum. Directe 
aanleiding voor dit voorstel is een statement van winkeliersvereniging DES waarin wordt 
aangegeven dat  supermarkten nadeel ondervinden in het kader van hun concurrentiepositie 
doordat collega supermarkten in buurgemeenten wel open mogen zijn op zondag. 
 
Centrale vraag 
Is de raad het eens met GBW dat het bieden van de mogelijkheid aan supermarkten om op 
zondag tussen 12.00 en 18.00 uur de deuren te openen bijdraagt aan een levendig 
dorpscentrum en daarnaast bijdraagt aan een rechtvaardige concurrentiepositie van de 
Woudenbergse supermarkten? 
 
Beoogd resultaat 
Het mogelijk maken van een zondagsopenstelling voor supermarkten tussen 12.00 en 
18.00 uur. 

  

Voorstel 
Invoeren van Zondagsopenstelling voor supermarkten tussen 12.00 en 18.00 uur. 
 



 

 

Kader 
Geldende wetgeving is vervat in de Winkeltijdenwet, wetten.nl - Regeling - Winkeltijdenwet 
- BWBR0007952 (overheid.nl) 
 
Argumenten en uitwerking 
Een levendig en vitaal dorpshart is iets waar met z’n allen naar uitkijken. Om een levendig en 
vitaal dorpshart te realiseren is het van belang dat de concurrentiepositie van de ondernemers in 
ons dorp ten opzichte van de omliggende dorpen minimaal gelijk is. Momenteel is dit niet het 
geval. Zo zijn bijvoorbeeld supermarkten in Leusden, Zeist en Maarn op zondag geopend, wat 
betekent dat veel inwoners vanuit Woudenberg naar omliggende dorpen rijden om hun 
boodschappen te kunnen doen. In aanvulling hierop heeft de DES dan ook eerder in een 
statement aangegeven dat supermarkten hier nadeel van ondervinden. Daarnaast zal een 
zondagsopenstelling voor supermarkten er ook aan bijdragen dat het op deze dagen in het 
centrum een stuk levendiger zal zijn, wat ook een positief effect kan hebben op de horeca in ons 
dorp. Het één versterkt het ander. 
 
Naast de behoefte bij onze eigen inwoners zien we ook grote behoefte om op zondag 
boodschappen te doen bij toeristen die ons dorp aandoen. Tijdens een informatiesessie van het 
Regionaal Bureau Toerisme op 17 november 2022 werd aangegeven dat de supermarkt in 
Maarn (die op zondag tussen 12.00 en 18.00 uur geopend is) niet had kunnen bestaan zonder 
de inkomsten die worden gegenereerd op de zondag. Het geeft nogmaals het economische 
belang weer om op zondag de supermarkten te openen.  
 
Uiteraard leven we in Woudenberg in een gemeente waar de zondagsrust voor een deel van de 
inwoners een belangrijk goed is en waar veel waarde aan wordt gehecht. GemeenteBelangen 
Woudenberg heeft hier ook zeker oog en aandacht voor. Volgens GBW kan een gedeeltelijke 
zondagsopenstelling en het belang van de zondagsrust echter hand in hand gaan. Door een 
zondagsopenstelling in te stellen enkel voor supermarkten tussen 12.00 en 18.00 uur wordt het 
belang van de zondagsrust zo goed als mogelijk in ere gehouden, en wordt gericht beleid 
gevoerd op de behoefte die er is voor openstelling van enkel de supermarkten. 
 
Samenvattend vindt GemeenteBelangen Woudenberg belangrijk dat alle inwoners van 
Woudenberg zich kunnen herkennen in het beleid van de gemeente. In dat kader zijn wij van 
mening dat een zondagsopenstelling voor supermarkten tussen 12.00 en 18.00 uur recht doet 
aan de behoeften van een deel van de inwoners van Woudenberg om op zondag boodschappen 
te kunnen doen, leidt tot verbetering van de concurrentiepositie van de Woudenbergse 
supermarkten, waarbij zorg en aandacht is voor de zondagsrust. 
 
Aanpak/uitvoering 
Na vaststelling van dit initiatiefvoorstel stelt het college een verordening op, waarin 
vrijstelling wordt verleend aan het in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervat verbod, 
door middel van vrijstelling voor supermarkten voor zondagsopenstelling tussen 
12.00 en 18.00 uur. 

 
Zienswijze college  
De zienswijze van het college op dit initiatiefvoorstel is bijgevoegd 
 
Communicatie 
Op de gebruikelijke wijze middels publicatie van de raadsstukken, de nieuwsbrief 
van de gemeente en de sociale media kanalen van de gemeente.  
 

Namens de fractie van GemeenteBelangen Woudenberg, 

 
B. de Jong 

 
 

 


