
Geachte College, Commissie en Raadsleden, 

 

Wij hebben de verordening Winkeltijden Stichtse Vecht bestudeerd en inderdaad het kan 
eenvoudiger maar of deze vereenvoudiging moet leiden tot ruimere openingstijden op zondag 
vinden wij, als Bestuur van de Winkeliersvereniging toch wat ver gaan. Vereenvoudiging van 
regelgeving hoeft niet te betekenen dat er verruiming van de openingstijden plaatst moet vinden, de 
controle c.q. handhavingsmogelijkheden  blijven immers hetzelfde. Kijkend naar de mogelijkheid op 
zaterdag waar sluiting om 22.00 uur is toegestaan zien wij dat de meeste winkels om 20.00 uur 
sluiten met een enkele uitzondering van 21.00 uur roept vragen op zeker als er in het voorstel 
gesproken wordt over spreiding van aankoopmogelijkheden, verlaging van de parkeerdruk etc. 

Vandaag behandeld U zoals U in het voorstel zegt de vraag van vele ondernemers om op zondagen 
van 10.00 tot 22.00 uur open te mogen teneinde de concurrentie aan te kunnen met Utrecht. Dat 
roept vragen op want bij ons ,als vertegenwoordigers van de 75 winkeliers in Bison shopping center. 
De eerste vraag is: concurrentie met Utrecht is dat onderzocht of hoe is dat onderbouwd, of is het 
gebaseerd op de vraag van de “vele” ondernemers die het College rechtstreeks benaderd moeten 
hebben want bij ons de winkeliersvereniging, die ruim 75 winkels in Bison shopping center 
vertegenwoordigen, zijn geen verzoeken tot verruiming van de openingstijden op zondag 
binnengekomen sterker nog als wij die ondernemers zouden hebben, zou onze eerste vraag geweest 
zijn: zullen we eerst elke zondag allemaal open gaan om onze concurrentiepositie ten opzichte van 
Utrecht te verstevigen alvorens uitbreiding te zoeken. Het blijkt al moeilijk te zijn om alleen al de 
laatste zondag van de maand open te zijn terwijl wij eigenlijk elke zondag open mogen. En dan heb ik 
het alleen nog maar over onze winkeliers want als we het over de andere winkelkernen in de 
Gemeente hebben dan is het duidelijk dat de behoefte om eerder en langer open te gaan op zondag 
er niet is. Ons lijkt het voor de hand liggend dat een voorstel tot verruiming besproken wordt met de 
winkeliers d.m.v. een enquete en dan met name hoe zij deze verruiming zien. In ons kwartaaloverleg, 
wat wij als Bestuur van de WV hebben, is de wijziging en verruiming ook nimmer ter sprake geweest. 
Afgelopen zondagen 23 december en 30 december mochten alle winkels in Stichtse Vecht open om 
10.00 uur en een rondgang die ik, als voorzitter, heb gemaakt leert dat de maar heel weinig gebruik 
van gemaakt is/wordt, daarbij opgeteld dat er nauwelijks klanten op straat te waren waren en ook op 
social-media waren geen klachten te vinden van consumenten die voor een dichte winkeldeur 
stonden, dus over welke behoefte gaat het ?  Voor uw informatie hebben wij foto’s van de 
winkelstraten/centra in Stichtse Vecht bijgevoegd, deze zijn allen genomen tussen 10 en 11 uur. 
Hieraan kunt U zien dat zelfs op de drukke dagen voor de Feestdagen de behoefte niet zo groot is. 

Realiseert U zich dat de slogan je mag open, het hoeft niet, niet meer werkt voor het midden- en 
kleinbedrijf en dat daardoor de grote groter groeien en de kleine verdwijnt met leegstand en 
verpaupering maar ook vermindering van werkgelegenheid tot gevolg. Het is een bekend gegeven 
dat het midden en kleinbedrijf de meeste voltijdbanen realiseert. Uit een onderzoek, gedaan door 
Retailnews blijkt dat juist die kleine zelfstandigen de olie in de motor van een winkelgebied zijn om 
dit goed draaiend en attractief te houden dus zal elke Gemeente of vastgoedeigenaar deze klein 
ondernemers moeten waarderen en koesteren en dat lukt niet door de openingstijden te blijven 
verruimen want de grootste concurrent heet “online”en daar kun je 24/7 terecht daarbij de 
opmerking plaatsend dat de grootschaligen daar zelf ook fors op inzetten. Dat zou toch ruim 
voldoende moeten zijn om zowel online als offline te winkelen. 

De vraag is dan ook hoe en op welke manier heeft het College onderzoek gedaan naar de mogelijk 
effecten van de verruiming van de openingstijden en de behoefte onder de ondernemers. Belangrijk 



is of de beoogde omzet uit de concurrentie met Utrecht komt of dat deze bij de eigen kleine 
ondernemers uit Stichtse Vecht komt of te maken heeft met online. Of is het de vraag van enkele 
ondernemers en ziet het College dit als representatief voor alle ondernemers in Stichtse Vecht. Wij 
zouden graag zien dat U als commissie voordat zij de Raad vragen zich hierover uit te spreken 
onderzoek doet naar de behoefte van de ondernemers en de mogelijke economische gevolgen voor 
alle ondernemers.  daarbij kan  IN-retail (brancheorganisatie Wonen, schoenen en kleding) U helpen 
met uitgebreide onderzoeken naar de openingstijden.  

Als laatste en niet onbelangrijkste is dat wij als ondernemers  met belangstelling het streven van het 
College volgen om de inwoners meer bij hun beslissingen te betrekken, wij mogen daaruit 
concluderen dat dit ook geldt voor ondernemers in de Gemeente Stichtse Vecht en dat voorgestelde 
wijzigingen ook aan hen voorgelegd  worden alvorens wijzigingen door te voeren. 

 

Met vriendelijke groet, 

Winkeliersvereniging Bisonspoor 

 

 


