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Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij bieden wij u ons antwoord aan op de door mevrouw Kuik van het CDA gestelde 
vragen over de verplichte koopzondag in Paddepoel. 

De brief van de vragensteller treft u als bijiage aan. 

Het college beantwoordt de vragen als volgt: 

/. Is het college bekend met de situatie in het winkelcentrum Paddepoel? 

Ja, wij hebben het door u genoemde artikel in het Dagblad van het Noorden 
(dd. 25-08-2016) gelezen. Omdat het artikel ons enigszins verraste hebben wij 
daags daama contact gehad met de voorzitter van de ondernemersvereniging 
Paddepoel. Hij bevestigde dat er discussie is over de openingstijden op 
zondag. 

2. Deelt het college de mening van het CDA dat het onwenselijk is als ondernemers 
verplicht worden op zondag open te zijn? Zo, nee waarom niet? 

- Ja, het college hecht er aan dat ondernemers de vrije keuze hebben om op 
zondag wel of niet open te gaan. 
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3. Zo ja, hoe gaat het college voorkomen dat ondernemers middels een boete 
verplicht worden om op een zondag open te gaan? 

Vooropgesteld: de mogelijkheid tot openstelling op zondag heeft gezorgd voor 
meer levendigheid, meer banen en is goed voor de economie van de stad. De 
gemeente faciliteert slechts de mogelijkheid om open te gaan op zondagen, er 
is geen sprake van verplichting. Dat is ook nooit de bedoeling geweest. 
In het geval dat een huurder en verhuurder onderling afspraken maken over 
openingstijden op zondag, is het aan de rechter om een uitspraak te doen over 
de rechtsgeldigheid hiervan. In deze zaak heeft de rechter een uitspraak 
gedaan: de winkelier moet zijn winkel openen op zondag, ook al kan hij tegen 
dit vonnis nog wel hoger beroep aantekenen. Het college betreurt de ontstane 
situatie, maar is geen partij in deze rechtszaak. Het gaat over de uitleg van een 
(huur)overeenkomst tussen huurder en verhuurder waarop de gemeente geen 
invloed heeft. Wij kunnen dit niet voorkomen. 

Inmiddels heeft het geschil in Paddepoel ook de landelijke politick bereikt. 
Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft een motie aangenomen met de 
strekking dat winkeliers zelf moeten kunnen bepalen of ze hun winkel op 
zondag willen openen. De Tweede Kamer roept daarmee het kabinet op om 
maatregelen te nemen om verplichte winkelopenstelling op zondag te 
voorkomen. Het college hoopt van harte dat dit uiteindelijk leidt tot de vrije 
keuze voor ondernemers om op zondag open te gaan. Wij zullen dit standpunt 
kenbaar maken aan de verhuurder, de huurder en de W E van Winkelcentrum 
Paddepoel. Overigens bepaalt de W E de tijden waarop de winkels in het 
winkelcentrum open moeten zijn. 

Wij vertrouwen crop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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koopzondag in Paddepoel 

GRONINGEN, 9 September 2016 

Geacht college, 

In het Dagblad van het Noorden van 25 augustus 2016 staat een artikel opgenomen waaruit 

blijkt dat in het winkelcentrum Paddepoel te Groningen de spanningen tussen winkeliers en 

de WE opiopen vanwege de koopzondag. In gesprekken die het CDA heeft gehad met 

verschillende ondernemers die zijn gevestigd in het winkelcentrum, komt naar voren dat 

ondernemers verplicht open moeten zijn tijdens de laatste zondag van de maand. Indien 

ondernemers hun deuren gesloten houden krijgen ze een boete van vijfhonderd euro per 

gesloten zondag. 

Het CDA heeft zich al vaker uitgesproken tegen een verplichte koopzondag. Onder meer in 

2014, toen werd besloten om alle zondagen en (de meeste) feestdagen te bombarderen tot 

koopzondag. Het CDA vreesde toen voor de positie van zelfstandige ondernemers van de 

kleinere winkels, die moesten kiezen tussen twee kwaden; een 24 uurseconomie (7 dagen 

per week werken) of een flink omzetverlies ten gunste van de grote winkelketens. Ook nu 

zijn de kleine ondernemers de dupe van het besluit omtrent de koopzondagen. 

Het CDA vindt het onacceptabel dat ondernemers verplicht worden om op zondag open te 

zijn en heeft de volgende vragen aan het college: 

1. Is het college bekend met de situatie in het winkelcentrum Paddepoel? 

2. Deelt het college de mening van het CDA dat het onwenselijk is als ondernemers 

verplicht worden op zondag open te zijn? Zo, nee waarom niet? 

3. Zo ja, hoe gaat het college voorkomen dat ondernemers middels een 

boete verplicht worden om op een zondag open te gaan? 

Namens de CDA-fractie, 

Anne Kuik 


