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Onderwerp 

Vaststelling koopzondagen restant 2012 en 2013 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. voor 2012 als extra koopzondagen voor de gehele gemeente de volgende data aan te wijzen: 

9 december, 16 december, 23 december en 30 december; 
II. voor 2013 als koopzondagen voor de gehele gemeente, met uitzondering van de meubdbranche, 

keukenbranche en autobranche, de volgende data aan te wijzen: 6 januari, 3 febmari, 3 maart, 
7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli, 4 augustus, 1 September, 6 oktober, 3 november, 1 december, 8 de
cember, 15 december, 22 december en 29 december; 

III. voor 2013 als koopzondagen voor de meubdbranche, keukenbranche en autobranche de vol
gende data aan te wijzen: 6 januari, 3 febmari, 3 maart, 1 april, 7 april, 5 mei, 9 mei, 20 mei, 
2 juni, 7 juli, 4 augustus, 1 September, 6 oktober, 3 november, 1 december en 26 december; 

IV. inwissdingen toe te staan op basis van individuele aanvragen gedaan v66r 15 december 2012, 
met een maximum van 4 inwissdingen per aanvraag; 

V. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad. 
VI. dit besluit treedt in werking te laten treden op de dag na die van de bekendmaking. 
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(Publiel<s-)samenvatting 

In haar vergadering van 20 juni 2012 heeft uw raad vastgesteld dat er in Groningen sprake is van 
substantied toerisme en dat er op basis van die constatering extra koopzondagen in Grroningen 
ingevoerd kunnen worden boven het reguliere wettelijke maximum van 12. Tegelijkertijd heeft u dat 
aantal vastgesteld op 16 koopzondagen per jaar. Dit om in de behoefte van ondernemers te kunnen 
voorzien, om elke eerste zondag van de maand open te kuimen, plus enkele aanvullende dagen. 
Vanaf nu dient de raad jaarlijks de koopzondagen aan te wijzen via een raadsbesluit. In dit voorstel 
wijst de raad de extra koopzondagen voor het huidige jaar 2012 aan en stelt tevens de koopzondagen 
voor 2013 vast. Hierbij wijken enkele branches af van de rest van de gemeenten, vanwege him 
behoefte om op enkele specifieke feestdagen, zoals 2e Paasdag en 2̂  Pinksterdag, geopend te zijn. 

in leiding 

Op 20 juni 2012 heeft uw raad het raadsvoorstel "Vermiming zondagopenstdling winkels" vast
gesteld. Daarmee heeft u besloten dat de gemeente Groningen voortaan de toerismebepaling inzet 
zodat winkels in de gemeente Groningen nu 16 zondagen geopend kunnen zijn. Jaarlijks dienen deze 
zondagen vastgesteld te worden. Met het gebmik van de toerismebepaling is de jaarlijkse aanwijzing 
van de koopzondagen een raadsbevoegdheid geworden (dit was binnen de reguliere regehng nog een 
coUegebevoegdheid). Uw raad dient voor het restant van 2012 alleen nog de extra koopzondagen die 
voortvloeien uit het besluit van 20 jimi aan te wijzen; daarvoor vindt u hierbij een voorstel. 
De andere zondagen in 2012 zijn in december 2011 namelijk al door het college vastgesteld binnen 
haar reguliere bevoegdheid. Vanaf 2013 zullen alle koopzondagen door de raad aangewezen 
worden; ook deze zijn opgenomen in het voorstel. 

Beoogd resultaat 

Dit besluit is erop gericht een herkenbaar ritme aan te brengen in de koopzondagen, zowel voor 
bezoekers als ondernemers, door een koopzondag in te stellen op elke 1̂  zondag van de maand en 
geeft daamaast nog mimte aan de wdnkdier om open te zijn in de belangrijke decembermaand. 
Daamaast geeft het mimte aan ondememers in specifieke branches om open te zijn tijdens de voor 
hen zo belangrijke feestdagen, zoals 2* Paasdag en T Pinksterdag. 

Kader 

Dit voorstel is een uitwerking van het raadsbesluit van 20 juni 2012 onder de naam "Vermiming 
zondagopenstdling winkels" en heeft de Verordening Winkdtijden Groningen 2009 als juridische 
basis. 

Argumenten/afwegingen 

Zoals in het raadsvoorstel van juni 2012 naar voren is gebracht, is duidelijkheid en overzichtdijk-
heid een belangrijke reden om de toerismebepaling toe te passen en het aantal koopzondagen uit te 
breiden. Dit voor zowel ondememers als voor bezoekers en commimicatiecampagnes van Marketing 
Groningen. De data in het voorgestelde besluit zijn dan ook in de basis plaats gericht op een ritme 
van een koopzondag op elke 1* zondag van de maand, gedurende 12 maanden lang, voor de gehele 
gemeente (dus inclusief binnenstad en meubdboulevard). 
Voor de resterende 4 dagen wordt er een onderscheid gemaakt: aan de ene kant zijn er de binnen-
stadsondememers, maar ook ondememers in de wijkwinkdcentra, voor wde december een erg 
belangrijke maand is. Rond Sinterklaas en Kerstmis wordt een dermate groot deel van de jaaromzet 
behaald, dat deze groep ondememers er voor kiest de extra 4 zondagen in zijn geheel in december te 
gebmiken. Dat betekent dat met dit besluit, naast de I*' zondag van december, ook de overige 
zondagen in december koopzondagen zullen zijn. 



Voor een aantal branches in de stad ligt dit anders. Specifiek voor de meubdbranche, keuken
branche en autobranche is een aantal andere dagen in het jaar van essentieel belang. Het gaat hierbij 
om ^ Paasdag, Hemdvaartsdag, 2̂  Pinksterdag en 2̂  Kerstdag. Het is algemeen bekend dat 
consumenten op deze dagen massaal naar bijvoorbeeld meubdboulevards gaan. Wij stellen voor 
deze branches hierin te accommoderen. 

Met deze rdatief overzichtdijke regeling gaan wij ervan uit het overgrote deel van de ondememers 
in de door hen gewenste data te hebben voorzien. Voor de consument, ondememer en Citymarketeer 
is de regeling makkelijk te begrijpen en uit te leggen. Echter, wij verwachten, en dit blijkt ook uit 
ervaringen en gevoerde gesprekken, dat enkele individuele detaillisten (circa 5-8) een groot belang 
hebben bij een of enkele andere dagen. Dit omdat zij verplicht worden mee te doen met een lande
lijke actie, of bijvoorbeeld omdat een specifiek seizoen voor hen van cmciaal belang is. 
Wij stellen voor aan deze ondememers enige speelmimte te laten. Dit door hen de mogelijkheid te 
geven v66r 15 december 2012 een individuele aanvraag tot inwissding in te dienen. Hierbij stellen 
wij voor een maximum te stellen van 4 inwissdbare dagen. Deze individuele wijzigingen zullen 
verder niet in de communicatie van bijvoorbeeld Marketing Groningen en GCC meegenomen 
worden: wanneer de detaillisten ervoor kiezen niet mee te doen aan de reguliere koopzondagen zijn 
zij zelf verantwoordelijk voor (het gebrek aan) communicatie over deze zondag. 

Tot slot willen we nog het volgende opmerken: eind juni hebben wij u per brief geinformeerd over 
het feit dat de GCC ons, na het raadsbesluit over de vermiming van de zondagsopenstdling, direct 
heeft verzocht om al in de zomermaanden gebmik te maken van de extra zondagopenstdlingen. 
Wij hebben aan u aangegeven hier op een pragmatische wijze mee om te wdllen gaan. In de praktijk 
bleek dat er uiteindelijk enkel behoefte was aan een extra koopzondag op 5 augustus. ij hebben uw 
raad en de GCC aangegeven dat wij op dat moment een zondag uit december in hebben gewissdd 
om, binnen het oude systeem van 12 zondagen, mimte te creeren voor een koopzondag op 5 augus
tus. Daarbij hebben wij gemeld deze later weer toe te voegen binnen het nieuwe systeem van 
16 zondagen. Om deze reden stellen wij u hierbij voor om, naast de extra zondagen 9, 16 en 
30 december, ook 23 december hernieuwd toe te voegen als koopzondag, waardoor het totaal in 
2012 op 16 koopzondagen uit zal komen. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

Dit voorstel is tot stand gekomen op basis van overleg met de Groningen City Club, de meubel-
boulevard Hoendiep, verschillende ondememersverenigingen in wijkwinkdcentra en Marketing 
Groningen 

Financiele consequenties 

Niet van toepassing. 

Realisering en evaluatie 

Zoals door uw raad bij het voorstel "Vermiming zondagopenstdling winkels" geamendeerd is, zul
len wij na een jaar de effecten van de nieuwe zondagopenstdlingsregding evalueren. Aangezien de 
extra koopzondagen pas eind 2012 effectief van start gaan en het logisch is om een volledige cyclus 
te evalueren, verwachten wij u eind 2013 een evaluatie aan te kunnen bieden. 

Jijrienddijke groet, 
est*- en wethouders van Groningen, 

ll 
-Ayv_.̂  

de burgemeester, de secretaris, 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel drs. M 
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bekendmakingen 
Gemeentebladnummer: 2012 - 00 - 00 

Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer: 

00 oktober 2012 Extra koopzondagen 2012 GR 12.0000000 
(2012-00) en 
Koopzondagen 2013 (2012-00) 

Extra koopzondagen 2012 en Koopzondagen 2013 

De raad van de gemeente Groningen maakt bekend: 

dat hij in zijn vergadering van 00 oktober 2012, besluitnummer 00, de Extra koopzondagen 
2012 en de Koopzondagen voor het jaar 2013 heeft vastgesteld. 

1. Voor het jaar 2012 zijn de volgende extra data aangewezen: 9,16, 23 en 30 
december. De aanleiding is het besluit tot verruiming van de zondagopenstelling van 
winkels vastgesteld bij raadsbesluit van 20 juni 2012 en het voorstel van de 
Groningen City Club en de Meubelboulevard Hoendiep/Peizerweg. 

2. Voor 2013 als koopzondagen voorde gehele gemeente, met uitzondering van de 
meubelbranche, keukenbranche en autobranche, de volgende data aan te wijzen: 6 
januari, 3 februari, 3 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli, 4 augustus, 1 September, 6 
oktober, 3 november, 1 december, 8 december, 15 december, 22 december en 
29 december. 

3. Voor 2013 als koopzondagen voor de meubelbranche, keukenbranche en autobranche 
de volgende data aan te wijzen: 6 januari, 3 februari, 3 maart, 1 april, 7 april, 5 mei, 9 
mei, 20 mei, 2 juni, 7 juli, 4 augustus, 1 September, 6 oktober, 3 november, 
1 december en 26 december. 

Verzoeken voor inwissdingen van een koopzondag in het jaar 2013 voor een andere 
koopzondag kunnen gedaan worden via een individuele aanvraag. Deze aanvraag moet voor 
15 december 2012 worden ingediend. Er geldt een maximum van 4 inwisselingen per aanvraag. 
Aanvragen kunnen worden ingediend bij de: 

Gemeente Groningen 
Afdeling Economische Zaken 
Postbus 7081 
9701 JB Groningen 

O.v.v.: 'Verzoek tot inwisseling koopzondagen 2013' 

Inwerkingtreding en inzage 

Dit raadsbesluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. 

Dit raadsbesluit ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage en is kosteloos verkrijgbaar bij 
het Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC), Kreupelstraat 1 (De Prefectenhof) te Groningen: 
open op maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur, op 
donderdag ook van 18.00-20.00 uur. 
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Jaar: 2012 Nummers: 00-00 Besluit: Raad September 2012, nr. 00 G e m e e n t e b l a d 

AANVULLENDE KOOPZONDAGEN 2012 EN KOOPZONDAGEN 2013 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 
(GR 12.0000000); 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van 
00 September 2012; 

gelet op deWinkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; 

HEEFT BESLOTEN: 

vast te stellen de Extra koopzondagen 2012 en de Koopzondagen 2013. 

Artikel i: Aanwijzing extra koopzondag in 2012 

Aanleiding is het besluit tot verruiming van de zondagopenstelling van winkels, zoals genomen 
door de gemeenteraad op 20 juni 2012 en en het voorstel van de Groningen City Club en de 
Meubelboulevard Hoendiep/Peizerweg. De gemeenteraad heeft besloten voor het jaar 2012 als 
aanvullende koopzondagen de volgende data aan te wijzen: 

9 december 
16 december 
23 december 
30 december 

Deze data zijn aanvullend aan de data zoals het College van Burgemeester en Wethouders van 
de gemeente Groningen heeft vastgesteld op 13 december 2011 en bekend heeft gemaakt op 
22 december 2011. 

Artikel i i : Koopzondagen 2013 

Gehele gemeente. met uitzondering van meubelbranche. keukenbranche en autobranche: 
6 januari, 3 februari; 3 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli, 4 augustus, 1 September, 6 oktober, 
3 november, 1 december, 8 december, 15 december, 22 december en 29 december. 

Meubelbranche, keukenbranche en autobranche: 
6 januari, 3 februari, 3 maart, 1 april, 7 april, 5 mei, 9 mei, 20 mei, 2 juni, 7 jul i , 4 augustus, 
1 September, 6 oktober, 3 november, 1 december en 26 december. 

Verzoeken voor inwisselingen van een koopzondag voor een andere koopzondag kunnen 
gedaan worden via een individuele aanvraag. Deze dient gedaan te worden voor 15 december 
2012. Er geldt een maximum van 4 inwisselingen per aanvraag. Aanvragen kunnen worden 
ingediend bij: 

Gemeente Groningen 
Afdeling Economische Zaken 
Postbus 7081 
9701 JB Groningen 

O.v.v.: 'Verzoek tot inwisseling koopzondagen 2013' 
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Artikel III: Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 00 oktober 2012. 

De griffier, De voorzitter. 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 

Gemeenteblad van Groningen 


