
Aan: Gemeenteraad Stichtse Vecht & college van burgemeester en wethouders 
Betreft: Vrijgeven koopzondagen 
Datum: 22 april 2014 
 

Geachte voorzitter, geachte raadsleden van de gemeente Stichtse Vecht, 

Wij hopen dat u vanavond het zorgvuldig geformuleerde initiatiefvoorstel wijziging 
winkeltijdenverordening (motie CDA / VVD / Streekbelangen) met een ruime meerderheid steunt. Dit 
voorstel geeft de betrokken ondernemers eindelijk de kans om de oneerlijke concurrentiepositie van 
de winkels uit o.a. de gemeente Utrecht ongedaan te maken, en als ondernemer zelf te bepalen 
welke (zon-)dagen hij of zij geopend is. Zoals u reeds bekend is, geeft de openstelling op zon- en 
feestdagen ons bedrijf geen extra omzet, maar kunnen wij op een eerlijke manier de strijd aan met 
onze vele concurrenten uit de gemeente Utrecht welke sinds 24-02-2013 iedere zondag geopend 
mogen zijn van 10.00 tot 19.00uur. Elke zondag dat wij niet geopend mogen zijn, verliezen wij direct 
omzet aan onze Utrechtse concurrenten. Het mag duidelijk zijn dat elke euro omzet momenteel van 
cruciaal belang is voor het voortbestaan van ons tuincentrum, en de daarbij behorende 
werkgelegenheid. Zonder een maximale uitbreiding van de koopzondagen kunnen wij nooit op een 
eerlijke manier de concurrentie aan met de tuincentra uit Utrecht. 

Met enige verbazing heb ik kennis genomen van de brief van de heer Baars namens de 
Bewonersvereniging Maarsseveen - Molenpolder. Hier wil ik als ondernemer én inwoner van de 
Herenweg graag op reageren: 

• Sinds begin 2013 ben ik actief bezig met de vrijstelling van de koopzondagen. Vanaf die 
tijd heb ik geen enkele keer gehoord dat de omwonenden hier bezwaar tegen hebben. 
Tot nu toe heb ik alleen maar positieve reacties gehoord, en vele inwoners van de 
Herenweg - Gageldijk op de koopzondagen als klant in onze winkel mogen ontvangen. 

• De heer Baars stelt dat ons bedrijf extra verkeer aantrekt bij verruiming van de 
koopzondagen. Maar zoals ik reeds vele malen heb aangegeven, maakt ons bedrijf geen 
extra omzet op koopzondagen. De koopzondagen zorgen ervoor dat wij het verlies van 
omzet op de ‘reguliere verkoopdagen’ kunnen neutraliseren. Dit betekend dat ons bedrijf 
op de van oudsher ‘reguliere verkoopdagen’ minder klanten trekt en er dus ook minder 
verkeer naar ons bedrijf komt. Met de verruiming van de koopzondagen worden de 
klantenstromen en verkeersstromen alleen verspreid over alle verkoopdagen, inclusief 
de zondag. De stelling dat er extra verkeer wordt aangetrokken door de koopzondagen is 
dus onjuist. Daarnaast wil ik ook duidelijk maken dat ons bedrijf op zondagen niet word 
beleverd door leveranciers. 

• Bovendien stelt de heer Baars in zijn schrijven van 15 april vast dat het gebied Herenweg 
– Gagelijk een groen en landelijk buitengebied is. Dat is een juiste constatering. Echter is 
de Herenweg – Gageldijk van oudsher altijd een gebied geweest met bedrijvigheid en 
veel tuinbouwbedrijven. Al sinds maart 1975 is Vechtweelde als tuincentrum gevestigd 
op zijn huidige locatie. Een prachtige locatie waar wonen, werken en recreatie altijd goed 
samengaan. Wij zijn van mening dat ons tuincentrum ook met koopzondagen nog steeds 
goed past in dit gebied en dat de uitbreiding van de koopzondagen geen onnodige 
overlast geeft aan de inwoners. Bovendien kunt u ervan uitgaan dat de door de heer 



Baars genoemde kernwaardes voor mij als ondernemer én inwoner van dit gebied altijd 
centraal staan.  

• Als laatste punt wordt er gesteld dat de Herenweg op zondagochtend nu nog rustige 
straat is. Echter is het strandbad van de Maarsseveenseplassen als tientallen jaren 
gedurende het zomerseizoen 7 dagen per week geopend van 9.00 tot 18.00uur. Ook op 
zondag! Het kan toch niet zo zijn dat auto’s t.b.v. het strandbad of andere doeleinden 
wel op zondagochtend door onze straat mogen rijden, en auto’s t.b.v. ons tuincentrum 
niet? De Herenweg is nu eenmaal een doorgaande openbare weg, ook voor het verkeer 
naar tuincentra in de gemeente Utrecht! 

Het voorstel van de heer Baars voor een minimale uitbreiding van de koopzondagen is voor ons 
bedrijf absoluut niet voldoende om de concurrentie met de omliggende tuincentra aan te gaan, en 
daarom voor ons geen wenselijk voorstel. Vanzelfsprekend zijn wij te allen tijde bereid om met de 
omwonenden in gesprek te gaan om alle eventuele overlast tot een minimum te beperken. 

Wij hopen dat u de ernst van de situatie inziet, en vanavond de motie van het CDA / VVD / 
Streekbelangen voor de vrijstelling van de koopzondagen aanneemt. Alleen met maximale 
uitbreiding van de koopzondagen heeft ons tuincentrum, en enkele andere detailhandel in de 
gemeente Stichtse Vecht een toekomst, en blijft de werkgelegenheid en welvaart in onze 
gemeente behouden.  

Het moet toch ook in toekomst mogelijk blijven, om in uw eigen gemeente te kunnen winkelen? 

Namens tuincentrum Vechtweelde B.V. 

 

Douwe Kral 


