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Inleiding
Op 10 april 2014 heeft de gemeenteraad de winkeltijdenverordening vastgesteld.
Deze winkeltijdenverordening biedt de ruimte aan het college om per jaar 12 zondagen en 4
(tweede) feestdagen aan te wijzen als extra openstelling voor de middenstand.
Hierop heeft het college voor 2015 deze 16 extra dagen aangewezen. Ook heeft het college aan de
gemeenteraad toegezegd, met de ondernemers en inwoners, de extra openstelling in 2015 te
evalueren en deze evaluatie aan te bieden aan de gemeenteraad.
Deze evaluatie heeft in januari/februari van 2016 plaatsgevonden, in samenwerking met de lokale
handelskring en de ondernemersverenigingen. De wijze van het uitvoeren van de enquête en de
uitkomsten zijn in dit stuk opgenomen.

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 is omschreven op welke wijze de enquête tot stand is gekomen en welke vragen per
doelgroep zijn gesteld. Hoofdstuk 2 gaat in op de uitkomsten en de interpretatie daarvan waarna in
hoofdstuk 3 ingegaan wordt op de gesprekken die -na de enquête- zijn gevoerd met de
ondernemersverenigingen en handelskring. Hoofdstuk 4 bevat conclusies en aanbevelingen die
leiden tot de kaders die aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter vaststelling.

1. Enquête
Om op een goede manier te kunnen evalueren, is het nodig om benodigde data te genereren. In de
voorbereiding en in afstemming met de handelsverenigingen en ondernemerskring (de
vertegenwoordigers) is gekozen om een enquête op te stellen en die beschikbaar te stellen aan de
doelgroepen. De doelgroepen binnen deze evaluatie zijn:
- Ondernemers; de ondernemers in de gemeente Eemsmond die vallen onder de
winkeltijdenverordening
- Inwoners; de inwoners van de gemeente Eemsmond
- Medewerkers; medewerkers die werkzaam zijn bij een van de ondernemers zoals genoemd bij het
eerste punt.
De enquêtes vindt u in bijlage 1 en zijn opgesteld in overleg met de vertegenwoordigers. Na
vaststelling van deze vragenlijsten, is begin februari 2016 via de website de enquête voor de
doelgroepen beschikbaar gekomen. Onder andere door (herhaaldelijke) plaatsing in de Ommelander
Courant, op de website van de gemeente, via Twitter en via de matrixborden bij de toegangswegen
van de kernen, is ruchtbaarheid gegeven aan de mogelijkheid deel te nemen aan deze evaluatie.
Daarnaast is aan de vertegenwoordigers gevraagd om ruchtbaarheid te geven aan de enquête bij
haar achterban.
Hierna wordt per doelgroep ingegaan op de resultaten van de enquête waarbij gekeken wordt naar:
1. Het gebruik maken van de extra openstelling 2015
2. De wens om hier gebruik van te (blijven) maken
3. De wens om wel of niet het aantal extra openstellingen mogelijk te maken
Deze punten zijn in de enquêtes voor alledrie de doelgroepen opgenomen.

Ondernemers
Op de enquête bestemd voor de ondernemers hebben 44 ondernemers gereageerd, waarvan 12 niet
vallen onder de winkeltijdenverordening. Deze zijn verder buiten de resultaten gelaten.
Hieronder vindt u hoeveel per ondernemers per kern hebben gereageerd (figuur 1).
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Figuur 1. Reacties per kern

Opvallend hierbij is dat er uitsluitend reacties uit Uithuizen en Uithuizermeeden zijn ontvangen.

Van het totaal aantal ondernemers heeft 28 geen gebruik gemaakt van de openstelling en 3
(uitsluitend in Uithuizen) wel (figuur 2).
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Figuur 2. Gebruik openstelling 2015

Van het totaal aantal ondernemers geeft 28 aan dat winkel op zon- en feestdagen niet geopend
hoeven te zijn, tegen 6 (af en toe open) en 3 (altijd open) ondernemers die wel voor openstelling zijn
(figuur 3).
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Figuur 3. Open op zon- en feestdagen

In het vorige figuur is te zien dat 28 ondernemers geen behoefte heeft aan openstelling op zon- en
feestdagen. Als we hen vragen of ze wel open gaan wanneer er besloten wordt om een verruiming
van de openingstijden toe te passen, wordt door 6 van de ondernemers aangegeven daar alsnog
gebruik van te maken, tegen 23 niet. Van 3 van hen is het antwoord niet bekend of onduidelijk.

Wel open bij verruiming
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Figuur 4. Wel open bij verruiming

Samenvatting ondernemers
Op basis van de antwoorden uit de enquête voor ondernemers, kunnen we de drie vragen als volgt
beantwoorden:
1. Het gebruik maken van de extra openstelling 2015
Er is door de respondenten zeer beperkt gebruik gemaakt van de extra openstelling in 2015.
2. De wens om hier gebruik van te (blijven) maken
Er is beperkt behoefte om hier gebruik van te (blijven) maken)
3. De wens om wel of niet het aantal extra openstellingen mogelijk te maken
Er is beperkt de wens om extra openstellingen mogelijk te maken.

Inwoners
Op de enquête bestemd voor de inwoners hebben 423 inwoners gereageerd. In figuur 5 vindt u
hoeveel inwoners per kern hebben gereageerd.
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Figuur 5. Reacties per kern

Het aantal reacties per kern is niet representatief als we dit afzetten tegen het aantal inwoners, met
als voornaamste punt dat vanuit Uithuizermeeden bij benadering net zo veel reacties zijn binnen
gekomen als vanuit Uithuizen.
Van het totaal aantal inwoners heeft 255 (61%) in 2015 geen gebruik gemaakt van de openstelling op
zon- en feestdagen en 167 wel (39%) (figuur 6).
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Figuur 6. Gebruik openstelling 2015

Van het totaal aantal inwoners geeft 248 aan dat winkels op zon- en feestdagen niet geopend
hoeven te zijn, tegen 37 (9%, af en toe open) en 137 (32%, altijd open) inwoners die wel voor
openstelling zijn (figuur 7).
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Figuur 7. Open op zon- en feestdagen

In figuur 8 staat hoe de inwoners die niet voor een verruiming zijn, gereageerd hebben wanneer de
verruiming er toch komt. Hierbij geldt dat:
- 6 inwoners aangeven wel de geopende winkels te bezoeken;
- 21 inwoners het nog niet weten
- 230 inwoners niet in de winkels komt
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Figuur 8. Bezoek bij wel/niet verruimen

Van de inwoners die hebben aangegeven dat de winkels af en toe open mogen zijn wat hen betreft,
geven (figuur 9):
- 9 aan nog niet te weten of ze vaker de winkels bezoekt,
- 16 aan de winkels net zo vaak te gaan bezoeken,
- 24 aan de winkels vaker te gaan bezoeken.
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Figuur 9. Bezoek bij verruimen

Samenvatting inwoners
Op basis van de antwoorden uit de enquête voor inwoners, kunnen we de drie vragen als volgt
beantwoorden:
1. Het gebruik maken van de extra openstelling 2015
Afgerond 39% van de respondenten heeft gebruik gemaakt van de openstelling op zon- en
feestdagen.
2. De wens om hier gebruik van te (blijven) maken
De respondenten willen gebruik blijven maken van de openstelling op zon- en feestdagen. Dit is echter
geen meerderheid (41% wel tegen 59% niet). Van de respondenten wil 32% dat de winkels altijd open
is.
3. De wens om wel of niet het aantal extra openstellingen mogelijk te maken
Een zeer kleine groep respondenten geeft aan de winkels wel te bezoeken als er een verruiming komt,
ondanks dat zij tegen de openstelling op zondag zijn. De overgrote meerderheid is tegen extra
openstelling ten opzichte van de huidige situatie.

Medewerkers middenstand
Op de enquête bestemd voor medewerkers van de middenstand (de medewerkers) zijn 21 reacties
ontvangen. In figuur 10 vindt u hoeveel medewerkers per kern (waar zij werkzaam zijn) hebben
gereageerd.
N.B: Er zijn 23 reacties ontvangen. Twee respondenten gaven aan niet bij een middenstander uit
Eemsmond te werken en zijn daarom hierin niet meegenomen.
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Figuur 10. Reacties per kern

Hierbij valt op dat uitsluitend medewerkers gereageerd hebben die in Uithuizen of Uithuizermeeden
werken.
Van het totaal aantal medewerkers heeft 19 (90,5%) in 2015 niet gewerkt tijdens de openstelling op
zon- en feestdagen tegen 2 wel (9,5%) wel. (figuur 11).
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Figuur 11. Gewerkt tijdens openstelling 2015

Van het totaal aantal medewerkers geeft 19 (om verschillende redenen) aan dat zij in 2015 niet
gewerkt hebben tijdens openstelling op zon- en feestdagen, tegen 2 medewerkers die wel gewerkt
hebben (figuur 12).
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Figuur 12. Wel/niet gewerkt in 2015

Opvallend is het aantal medewerkers dat niet gevraagd is (3 medewerkers, 15%).
Het aantal medewerker met een principieel bezwaar om op zondag te werken, is ook opvallend hoog
(9 medewerkers, 43%).
Van het totaal aantal medewerkers geeft 20 (95%) aan winkels niet geopend hoeven te zijn, tegen 1
(5%) die aangeeft dat wel te willen. (figuur 13).
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Figuur 13. Wens werken op zon- en feestdag

Wanneer we de respondenten vragen of ze willen werken wanneer er een verruiming wordt
toegestaan, antwoorden dezelfde 20 dat zij niet willen werken (bij een verruiming). In figuur 14 staan
hiervan de resultaten.
Wel werken bij verruiming
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Figuur 14. Wel werken bij verruiming

Samenvatting medewerkers
Op basis van de antwoorden uit de enquête voor medewerkers, kunnen we de drie vragen als volgt
beantwoorden
1. Het gebruik maken van de extra openstelling 2015
Bij 'gebruik maken van' mogen we er bij deze groep van uit gaan dat hier werken wordt bedoeld. De
respondenten, op 2 na, geven aan dat zij in 2015 niet gewerkt hebben tijdens de openstelling op zonen feestdagen.
2. De wens om hier gebruik van te (blijven) maken
De respondenten willen geen gebruik maken van het werken op zondag, op 1 respondent na.
3. De wens om wel of niet het aantal extra openstellingen mogelijk te maken
De groep respondenten, op 1 na, geeft aan geen behoefte te hebben aan extra openstelling.

3. Overleg handelsverenigingen/ondernemerskring
3.1 Inleiding
De data van de enquête is direct na het sluiten van de reactietermijn gedeeld met de
vertegenwoordigers van de ondernemers in de gemeente Eemsmond. Hierbij is uitsluitend de ruwe,
niet geïnterpreteerde, data gedeeld. De data is gedeeld als voorbereiding op de gesprekken met de
vertegenwoordigers. Hieronder vindt u in het kort de samenvatting per gesprek. De
gespreksverslagen zijn onder bijlage 2 terug te vinden.

3.2 Uithuizermeeden
De vertegenwoordigers van de ondernemers in Uithuizermeeden geven aan dat er geen behoefte is
aan openstelling op zon- en feestdagen. Zij zien liever nog dat dit besluit wordt teruggedraaid (geen
openstelling op zon- en feestdagen). Van een verruiming kan sowieso geen sprake zijn.

3.3 Uithuizen
De vertegenwoordigers van de ondernemers in Uithuizen geven aan dat het niet vrij geven van de
openstelling op zondag nadelige gevolgen heeft voor de middenstand in de gemeente, zeker in het
licht van de voorgenomen centrumontwikkeling.
Ook zijn zij bang dat omzet 'wegloopt' naar omliggende gemeenten. Deze omzet krijg je moeilijk
terug, omdat een vorm van gewenning optreedt bij de klanten. De vertegenwoordigers pleiten
daarom voor ruimte openstelling, met inachtneming van de 'couleur locale'. Hierbij kan er
bijvoorbeeld aandacht zijn voor de kerkgang (niet verstoren en openingstijden daar omheen
inrichten).

3.4 Warffum
De ondernemers uit Warffum zijn niet voor of tegen de openstelling op zon- en feestdagen. Zij geven
aan begrip te hebben voor de mogelijkheid om op zon- en feestdagen open te zijn.

4. Conclusies en aanbevelingen
4.1 Conclusies
Om de conclusies goed vorm te geven, gebruiken we de drie vragen zoals die ook tijdens de enquête
en in de gesprekken met de vertegenwoordigers van de gemeente geberuikt zijn.
Aan de hand van die drie vragen, kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
1. Het gebruik maken van de extra openstelling 2015
 De ondernemers geven aan dat zij beperkt gebruik hebben gemaakt van de openstelling op
zon- en feestdagen in 2015.
 De inwoners, de groep met veruit de grootste respons, geeft aan dat zij gebruik heeft
gemaakt van de extra openstelling in 2015
 De medewerkers geven aan dat zij geen gebruik heeft gemaakt van de extra openstelling
(lees: gewerkt heeft op die dagen)
Concluderend: Er bestond in 2015 geen breed draagvlak voor de extra openstelling onder
ondernemers en hun personeel terwijl er wel gedeeltelijk draagvlak is onder de inwoners om
de middenstand op zon- en feestdagen te bezoeken.
2. De wens om hier gebruik van te (blijven) maken
 Een kleine groep ondernemers geeft aan dat zij in de toekomst gebruik gaat maken van de
mogelijkheid om op zon- en feestdagen open te zijn.
 Iets minder dan de helft van de inwoners geeft aan in de toekomst gebruik te willen blijven
maken van openstelling op zon- en feestdagen
 De medewerkers geven aan in de toekomst niet te willen werken op zon- en feestdagen.
Concluderend: Er bestaat geen breed draagvlak voor het gebruik blijven maken van de
openstelling op zon- en feestdagen onder ondernemers en hun personeel terwijl er beperkt
draagvlak is onder inwoners om de middenstand op zon- en feestdagen te bezoeken.
3. De wens om wel of niet het aantal extra openstellingen mogelijk te maken
 Nagenoeg geen van de ondernemers wil een verruiming van de openstelling
 Er is geen draagvlak onder de inwoners om een verruiming van de huidige openstelling te
verantwoorden
 De medewerkers willen geen verruiming van de huidige openstelling
Concluderend: Er bestaat geen draagvlak voor een verruiming van de huidige mogelijkheid
om op zon- en feestdagen geopend te zijn.

4.2 Aanbevelingen
Naar aanleiding van bovenstaande conclusies worden de volgende aanbevelingen gedaan:
 De huidige winkeltijdenverordening niet aan te passen
 De 12 koopzondagen en 4 feestdagen aan te wijzen als extra openstelling om zo veel als
mogelijk tegemoet te komen aan de wens van de inwoners
 Gezien de expliciete wens van een deel van de inwoners en een beperkt deel van de
ondernemers om gebruik te blijven maken van de extra openstellingen, deze evaluatie te
herhalen voor de jaren 2016 en 2017
 Vorenstaande evaluatie uiterlijk in het eerste kwartaal van 2018 gereed te hebben

Bijlage 1
Enquetevragen
Ondernemers
Nr

1

2
3
4

5a

5b

6

7a

7b

8

Vraag
Onderstaande vragen gaan over de
koopzondagen, specifiek in 2015
Heeft u een winkel of een bedrijf dat valt
onder winkeltijdenverordening?
In welke plaats heeft u uw onderneming?
Wat is de naam van uw winkel?
In 2015 had de gemeente Eemsmond 16
koopzondagen. De laatste zondagen van de
maand en vier feestdagen.
Heeft u tijdens een van deze koopzondagen
gebruik gemaakt van de mogelijkheid open te
zijn?
U heeft in 2015 een of meerdere keren de
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op
zondag of een van de feestdagen open te zijn.
Kunt u aangeven hoe vaak u in 2015 op
zondag geopend was?
U heeft in 2015 op geen van de koopzondagen
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om open
te zijn. Kunt u aangeven wat de reden daarvoor
is?

Onderstaande vragen gaan over de
koopzondagen in 2016 e.v.
Hiernaast vindt u een aantal stellingen voor de
openstelling op zondag en tijdens feestdagen.
Kunt u aangeven welke uw voorkeur heeft?

U heeft aangegeven dat u vindt dat winkels op
zondag niet open hoeven te zijn. Het college
en de gemeenteraad gaan besluiten over de
regels rondom openstelling op zondag. Als
winkels binnen de nieuwe regels vaker open
mogen zijn dan nu het geval is, zou u dan ook
geen gebruik maken van de openstelling?
U heeft aangegeven dat u vindt dat winkels op
zondag af en toe open mogen zijn. Het college
en de gemeenteraad gaan besluiten over de
regels rondom openstelling op zondag. Als
winkels binnen de nieuwe regels meer open
mogen zijn dan nu het geval is, zou u dan net
zo vaak of vaker de winkel openstellen?
Mocht een meerderheid van de respondenten
voor een ruimere openstelling zijn, gaat u dan
mee met de meerderheid?

Antwoordmogelijkheden

Actie

Ja

Vraag 2

Nee
<Meerkeuze lijst kernen>
Vrije tekst
Ja

Einde onderzoek
Vraag 3
4
Vraag 5a

Nee

Vraag 5b

1-2 keer
3-6 keer
6-12 keer
Meer dan 12 keer

Vraag 6

- Principieel bezwaar
- Geen noodzaak
- Ik wist niet dat de ik open
mocht zijn
- Geen mening
- Anders, nl....

Vraag 6

- Op zondag hoeven de
winkels wat mij betreft niet
open.
- Op zondag mogen winkels
van mij af en toe wel open
zijn.
- Op zondag mogen winkels
van mij altijd open zijn.
- Nee.
- Dat weet ik nog niet.
- Als de winkels binnen de
nieuwe regels wel open mogen
zijn, maak ik daar denk ik wel
gebruik van.

Vraag 7a

- Ik denk dat ik dan net zo
vaak de openstel
- Ik denk dat ik de winkel net
zo vaak openstel
- Dat weet ik nog niet.

8

- Ja
- Nee

9

Vraag 7b

9
8

9

Wilt u verder nog iets met ons delen ten
aanzien van de openstelling op zon- en
feestdagen?
Bedankt voor uw deelname

Personeel middenstand
Nr

1

2
3

4a

4b

5

6a

6b

Vraag
Onderstaande vragen gaan over de
koopzondagen, specifiek in 2015
Werkt u in een winkel of een bedrijf dat valt
onder winkeltijdenverordening?
In welke plaats werkt u?
In 2015 had de gemeente Eemsmond 16
koopzondagen. De laatste zondagen van de
maand en vier feestdagen.
Heeft u tijdens een van deze koopzondagen
gewerkt?
U heeft in 2015 een of meerdere keren gewerkt
tijdens de koopzondagen. Kunt u aangeven hoe
vaak u in 2015 op zondag of een van de
feestdagen gewerkt heeft?
U heeft in 2015 op geen van de koopzondagen
gewerkt. Kunt u aangeven wat de reden
daarvoor is?
Onderstaande vragen gaan over de
koopzondagen in 2016 e.v.
Hiernaast vindt u een aantal stellingen voor de
openstelling op zondag en tijdens feestdagen.
Kunt u aangeven welke uw voorkeur heeft?

U heeft aangegeven dat u vindt dat winkels op
zondag niet open hoeven te zijn. Het college
en de gemeenteraad gaan besluiten over de
regels rondom openstelling op zondag. Als
winkels binnen de nieuwe regels vaker open
mogen zijn dan nu het geval is, zou u dan ook
niet willen werken tijdens deze
openingstijden?
U heeft aangegeven dat u vindt dat winkels op
zondag af en toe open mogen zijn. Het college
en de gemeenteraad gaan besluiten over de
regels rondom openstelling op zondag. Als
winkels binnen de nieuwe regels meer open
mogen zijn dan nu het geval is, zou u dan net
zo vaak of vaker willen werken?

Antwoordmogelijkheden

Actie

Ja

Vraag 2

Nee
<Meerkeuze lijst kernen>
Ja

Einde onderzoek
Vraag 3
Vraag 4a

Nee

Vraag 4b

1-2 keer
3-6 keer
6-12 keer
Meer dan 12 keer
- Principieel bezwaar
- Ik ben niet gevraagd.
- Geen mening
- Anders, nl....

Vraag 5

- Op zondag hoeven de
winkels wat mij betreft niet
open.
- Op zondag mogen winkels
van mij af en toe wel open
zijn, ook als dat betekent dat ik
dan moet werken.
- Op zondag mogen winkels
van mij altijd open zijn, ook
als dat betekent dat ik dan
moet werken.
- Nee.
- Dat weet ik nog niet.
- Als de winkels binnen de
nieuwe regels wel open mogen
zijn, wil ik wel werken.

Vraag 6a

- Ik denk dat ik dan net zo
vaak wil werken
- Ik denk dat ik wel vaker wil
werken.
- Dat weet ik nog niet.

7

Vraag 5

Vraag 6b

7

7

7

Wilt u verder nog iets met ons delen ten
aanzien van het werken tijdens de zon- en
feestdagen?
Bedankt voor uw deelname

Inwoners
Nr

1

2
3

4a

4b

5

Vraag
Onderstaande vragen gaan over de
koopzondagen, specifiek in 2015
Bent u inwoner van de gemeente Eemsmond?

In welke plaats bent u woonachtig?
In 2015 had de gemeente Eemsmond 16
koopzondagen. De laatste zondagen van de
maand en vier feestdagen.
Heeft u tijdens een van deze koopzondagen de
middenstand in Eemsmond bezocht?
U heeft in 2015 een of meerdere keren de
middenstand tijdens koopzondagen bezocht.
Kunt u aangeven hoe vaak u in 2015 op
zondag de middenstand hebt bezocht?
U heeft in 2015 op geen van de koopzondagen
de middenstand in Eemsmond bezocht. Kunt u
aangeven wat de reden daarvoor is?

Onderstaande vragen gaan over de
koopzondagen in 2016 e.v.
Hiernaast vindt u een aantal stellingen voor de
openstelling op zondag en tijdens feestdagen.
Kunt u aangeven welke uw voorkeur heeft?

6a

U heeft aangegeven dat u vindt dat winkels op
zondag niet open hoeven te zijn. Het college
en de gemeenteraad gaan besluiten over de
regels rondom openstelling op zondag. Als
winkels binnen de nieuwe regels meer open
mogen zijn dan nu het geval is, zou u dan ook
geen gebruik maken van de openstelling?

6b

U heeft aangegeven dat u vindt dat winkels op
zondag af en toe open mogen zijn. Het college
en de gemeenteraad gaan besluiten over de
regels rondom openstelling op zondag. Als
winkels binnen de nieuwe regels meer open
mogen zijn dan nu het geval is, zou u dan net
zo vaak of vaker de winkels bezoeken?

Antwoordmogelijkheden

Actie

Ja

Vraag 2

Nee
<Meerkeuze lijst kernen>
Ja

Einde onderzoek
Vraag 3
Vraag 4a

Nee

Vraag 4b

1-2 keer
3-6 keer
6-12 keer
Meer dan 12 keer
- Principieel bezwaar
- Geen noodzaak
- Ik wist niet dat de
middenstand open is geweest
- Geen mening
- Anders, nl....

Vraag 5

- Op zondag hoeven de
winkels wat mij betreft niet
open.
- Op zondag mogen winkels
van mij af en toe wel open
zijn.
- Op zondag mogen winkels
van mij altijd open zijn.
- Nee, als de winkels op
zondag open zijn, kom ik er
niet.
- Dat weet ik nog niet.
- Als de winkels binnen de
nieuwe regels wel open mogen
zijn, maak ik daar denk ik wel
gebruik van.
- Ik denk dat ik dan net zo
vaak de winkels bezoek
- Ik denk dat ik de winkels
vaker bezoek
- Dat weet ik nog niet.

Vraag 6a

Vraag 5

Vraag 6b

7

7

7

Wilt u verder nog iets met ons delen ten
aanzien van de openstelling op zon- en
feestdagen?
Bedankt voor uw deelname

Bijlage 2
Bijgevoegd zijn de gespreksverslagen van de gesprekken met de vertegenwoordigers uit
respectievelijk:
1a. Uithuizermeeden
1b. Uithuizen
1c. Warffum

1a. Uithuizermeeden
Verslag
Wie:

Ondernemersvereniging Eemsmond-Noord en Bestuurszaken gemeente Eemsmond
Mw. Y. de Vries-Vreugdenhil (penningmeester)
Dhr. A. den Hartogh (bestuurslid)
R. Tromp (gemeente)
Wat: Bespreken uitkomsten enquete koopzondagen en feestdagen
Waar: Gemeentehuis Eemsmond
Datum: 23 februari 2016
Tijd: 10.00-10.30 uur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dhr. Tromp heet de vertegenwoordigers van de Ondernemersvereniging Eemsmond-Noord (OV)
welkom en bedankt hen voor hun komst. Dhr. Tromp geeft aan dat, naast de data van de enquete,
het van belang is dat informatie en wensen van de ondernemers verwerkt worden in het advies aan
college en gemeenteraad en dat dit gesprek daarvoor bedoeld is.
Voorafgaand aan dit overleg, heeft de OV de ruwe data van de online enquete ontvangen. Dhr.
Tromp vraagt de OV wat zij van de uitkomsten vindt:
'De OV wil geen openstelling op zondag of een verruiming tijdens de feestdagen.'
Dhr. Tromp vraagt de OV wat zij vindt van een eventuele verruiming voor specifieke doelgroepen
zoals bijvoorbeeld supermarkten. Wat vindt de OV van het eventueel ergens anders vallen van de
omzet, in plaats van in Uithuizermeeden?
'De OV vindt dit niet erg. Zij kan zich voorstellen dat het boodschappen doen op zondag voor mensen
een uitje wordt en dat ze dat sowieso niet in Eemsmond doen maar bijvoorbeeld in de stad
Groningen. Aangenomen mag worden dat supermarkteigenaar in Uithuizermeeden hier hetzelfde
over denkt. Er is geen wens of noodzaak voor de OV om een verruiming van de winkeltijden toe te
staan.'
Dhr. Tromp vraagt de OV -naar aanleiding van bovenstaande- wat de OV verwacht wat er gebeurt als
er toch een verruiming toegestaan wordt.
'De aanwezige bestuursleden vinden deze vraag lastig te beantwoorden namens de andere
ondernemers.'
Naar aanleiding van dit laatste antwoord spreekt Dhr. Tromp af dat, wanneer er een verruiming voor
bepaalde ondernemers wordt voorgesteld, de specifieke ondernemers van Uithuizermeeden dan nog
naar hun mening gevraagd worden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1b. Uithuizen
Verslag
Wie:

Dhr. Koning (handelsvereniging Uithuizen)
R. Tromp (gemeente)
Wat: Bespreken uitkomsten enquête koopzondagen en feestdagen
Waar: Noordpers Uithuizen
Datum: 26 februari 2016
Tijd: 11.00-11.45
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voorafgaand aan het gesprek heeft Dhr. Tromp de uitkomsten van de enquete aan Dhr. Koning van
de handelsvereniging Uithuizen (HV) gestuurd.
Dhr. Tromp geeft aan dat, naast de data van de enquete, het van belang is dat informatie en wensen
van de ondernemers verwerkt worden in het advies aan college en gemeenteraad en dat dit gesprek
daarvoor bedoeld is.
Dhr. Tromp vraagt de HV wat zij van de uitkomsten vindt:
'Het beeld dat door de uitkomsten van de enquetes naar voren komt, wijkt af van het standpunt dat
het bestuur van de handelsvereniging heeft. Vanuit de centrumplannen is het wenselijk de
openingstijden vrij te geven. In omliggende gemeenten is of wordt het ook vrijgegeven. Als we
Uithuizen toekomstbestendig willen maken, is het niet vrijgeven niet wenselijk.
Veel ondernemers geven bij het bestuur van de HV aan dat ze vrije openingstijden op zon- en
feestdagen wil. Principiële bezwaren kunnen ondervangen worden door hier met de kaders rekening
mee te houden (bijvoorbeeld dat de kerkgang niet verstoord mag worden).
Belangrijk om rekening mee te houden is dat de omzet niet alleen wegvloeit door het niet open zijn
maar vooral ook door de gewenning die optreedt elders inkopen te doen.'
Dhr. Tromp vraagt de HV wat zij vindt van een eventuele verruiming voor specifieke doelgroepen
zoals bijvoorbeeld supermarkten. Wat vindt de HK van het eventueel ergens anders vallen van de
omzet, in plaats van in Uithuizermeeden?
'De HV wil graag dat de openingstijden vrijgegeven worden dus niet specifiek voor 1 doelgroep.'
Dhr. Tromp vraagt de HV wat zij voor effect verwacht als er toch een verruiming toegestaan wordt.
'Sowieso zullen de supermarkten daar op inspringen. De andere ondernemers moeten hier wellicht in
groeien. Bij verruiming zal voor de ondernemers positief uitpakken. Op z'n minst hebben we het dan
over omzet vasthouden, die anders eventueel wegvloeit naar ondernemers buiten de gemeente. Maar
de verwachting is dat de omzet op den duur toeneemt. Nu stil zitten is een reële bedreiging voor het
voorzieningenniveau. Daarnaast; omliggende gemeenten waarvan verwacht werd dat de principiele
bezwaren minstens net zo groot zijn (denk aan Winsum en Bedum), gaan nu wel op zondag en tijdens
de feestdagen extra open.'
Dhr. Tromp vraagt de HV wat zij van het proces vindt dat tot nu toe gelopen is ten aanzien van de
evaluatie van de openstelling op zon- en feestdagen.
'De HV vindt dat dit goed en zorgvuldig door de gemeente wordt opgepakt'.

1c. Warffum
Verslag
Wie:

Handelskring Warffum en Bestuurszaken gemeente Eemsmond
Dhr. Van Welzen (voorzitter)
R. Tromp (gemeente)
Wat: Bespreken uitkomsten enquete koopzondagen en feestdagen
Waar: Via e-mail
Datum: 4 maart 2016
Tijd: N.v.t.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verslag
Wie:

Handelskring Warffum en Bestuurszaken gemeente Eemsmond
Dhr. Van Welzen (voorzitter)
R. Tromp (gemeente)
Wat: Bespreken uitkomsten enquete koopzondagen en feestdagen
Waar: Via e-mail
Datum: 4 maart 2016
Tijd:
N.v.t.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dhr. Tromp vraagt de HK wat zij van de uitkomsten van de enquete vindt:
Het lijkt de HK dat de uitkomsten redelijk in de lijn der verwachting liggen. Zo zijn bezwaren
(principieel en ‘niet nodig’) door ons verwacht en datzelfde geldt voor ‘wel doen’ en ‘bij mij niet van
toepassing’.
Dhr. Tromp vraagt de HK wat zij vindt van een eventuele verruiming voor specifieke doelgroepen
zoals bijvoorbeeld supermarkten. Wat vindt de HK van het eventueel ergens anders vallen van de
omzet, in plaats van in Warffum?
Warffum heeft nog maar vier winkels, waarvan één een supermarkt is. Zowel winkeliers als bevolking
lijken geen behoefte te hebben aan verruiming, maar zijn ook niet tegen. Omzet die elders gaat
vallen, als daar al sprake van zou zijn, wordt niet als obstakel gezien.
Dhr. Tromp vraagt de HK wat de HK verwacht wat er gebeurt als er toch een verruiming toegestaan
wordt.
Het algemene gevoel geeft aan dat er dan weinig of niets in het dorp zal veranderen.
Dhr. Tromp vraagt de HK of zij verder nog wil reageren op de enquete en/of de openstelling op
zondag en bepaalde feestdagen.
Een enkele inwoner zal principieel bezwaar hebben, maar de overgrote meerderheid (inclusief de
winkeliers) heeft geen bezwaar. Hoewel geen enkele winkelier bereid is op deze dagen open te zijn.

