
MOTIE 

artikel 34 Reglement van Orde 

 

De raad van de gemeente De Bilt in vergadering bijeen op 21 april 2016 

 

Onderwerp: vrijstelling zondagsopenstelling winkels 

 

De raad,  

Constaterende dat: 

 

 De gemeente De Bilt als een van de weinige Utrechtse gemeenten geen volledige 

zondagsopenstelling voor winkels kent, dat uit de bewonersenquête geen duidelijk signaal af te 

leiden is en dat het nu aan de gemeenteraad is een uitspraak te doen 

 

Overwegende dat: 

 

 Er vele afwegingen te maken zijn als het gaat om het al dan niet verruimen van de 

zondagsopenstelling 

 Als daartoe overgegaan wordt het de verwachting is dat in ieder geval de grote ketens hiervan 

gebruik zullen maken en het meeste voordeel zullen hebben 

 Het altijd een keuze blijft van de betreffende ondernemer of hij/zij gebruik zal maken van de 

mogelijkheid van zondagsopenstelling 

 Zondagsopenstelling past bij de 7/24 maatschappij die wij ondertussen kennen 

 

Vraagt het college: 

 

 zondagsopenstelling (van 12.00 tot 17.00 uur) voor alle winkels in de gemeente De Bilt mogelijk te 

maken per 1-12-2016, voor een periode van 2 jaar, middels een raadsbesluit te nemen bij voorkeur 

voor het zomerreces 

 alvorens dit besluit voor te leggen aan de gemeente in een convenant of samenwerkings-

overeenkomst afspraken te maken over in ieder geval onderstaande randvoorwaarden: 

o dat gegeven de huidige kaders voor laden/lossen, het laden/lossen niet op zondag plaats vindt 

o dat de grote ketens (supermarkten, bouwmarktenen tuincentra) jaarlijks als tegenprestatie een 

nader overeen te komen aantal participatiebanen leveren binnen hun vestiging 

o dat de grote ketens eenmalig een nader overeen te komen financiële bijdrage leveren aan een 

"promotie- en activiteitenfonds" voor respectievelijk de Hessenweg/Looijdijk en Bilthoven Centrum 

 na 2 jaar een evaluatie voor te leggen aan de gemeenteraad op basis waarvan de raad een definitief 

besluit kan nemen over de zondagsopenstelling 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Indieners:  

 

PvdA                              

 

 

  



Toelichting 

 

Binnenkort zal de raad zich spreken over de koopzondagen – naar aanleiding van de enquête-uitkomsten 

en het geagendeerde initiatiefvoorstel van VVD en D66. De PvdA neigt er naar te kiezen voor 

zondagsopenstelling, maar wel onder een aantal voorwaarden. Deze zijn verwoord in bijgevoegde motie 

en hieronder iets nader toegelicht. Dit betekent overigens dat wij niet instemmen met het voorliggende 

initiatiefvoorstel omdat (1) daar deze voorwaarden niet in opgenomen zijn en (2) door de vorm van het 

voorstel deze voorwaarden niet verwerkt kunnen worden. 

Derhalve komt onze motie er op neer het voorliggende voorstel te verwerpen, het college te vragen de 

nadere voorwaarden uit te werken en deze in een raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

Randvoorwaarden 

 

Om tegemoet te komen aan de bezwaren en nadelen stellen we de volgende voorwaarden (deze 

worden vastgelegd in een convenant met de winkeliersverenigingen en de ondernemers van de 

grote supermarkten, bouwmarkten en tuincentra): 

 

1. invoering per 1 januari 2017, zodat ondernemers zich hierop kunnen voorbereiden. 

Vooralsnog voor een periode van 2 jaar zodat bezien kan worden of naar tevredenheid aan 

alle randvoorwaarden (zie met name hieronder) voldaan wordt 

 

2. bevoorrading vindt niet op zondag plaats, zodat omwonenden in ieder geval van deze overlast 

verschoond blijven. Hoewel dit in relatie tot zondag-openstelling juridisch niet eenvoudig 

afdwingbaar is, wordt dit onderdeel van het convenant 

 

3. de grote ketens (supermarkten, bouwmarktenen tuincentra) leveren jaarlijks als 

tegenprestatie een nader overeen te komen aantal participatiebanen binnen hun vestiging, 

zodat de werkgelegenheid voor kwetsbare groepen toeneemt. Op dit moment bestaan 

dergelijke afspraken nog niet en wij vinden dit een belangrijk element waarmee grote ketens 

een concrete maatschappelijke bijdrage kunnen leveren 

 

4. de grote ketens leveren eenmalig een nader overeen te komen financiële bijdrage aan een 

"promotie- en activiteitenfonds" voor respectievelijk de Hessenweg/Looijdijk en Bilthoven 

Centrum, zodat deze veelal kleinere, zelfstandige winkeliers de mogelijkheden hebben bij de 

introductie van de koopzondagen de aantrekkelijkheid van hun aanbod in gezamenlijkheid te 

vergroten 

 

5. de gemeente legt bovenstaande randvoorwaarden vast in een convenant  of 

samenwerkingsovereenkomst 

 

 


