
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 
 
 Doetinchem, 22 mei 2019 
 
 
Proef verruiming zondagopenstelling 
PDV-locaties 
 
 
Te besluiten om: 
1. De zondagopenstelling van de winkels op de PDV-locaties Verheulsweide en Wijnbergen bij 

proef voor één jaar te verruimen naar 52 keer per jaar (openingstijden tussen 12.00 en  
18.00 uur).  

2. Het eerste beslispunt op te nemen in de Verordening winkeltijden en de Verordening 
winkeltijden gemeente Doetinchem 2019 vast te stellen.  

 
Context 
De Winkeltijdenwet bepaalt wanneer en hoe lang winkels open mogen zijn. Uw gemeenteraad 
kan bij verordening vrijstelling verlenen van het verbod open te zijn op zon- en christelijke 
feestdagen. In 2015 heeft uw raad na een brede consultatie het winkeltijdenbeleid voor 
supermarkten geactualiseerd. De overige winkels, waaronder PDV (Perifere Detailhandels 
Voorzieningen) winkels zijn toen niet meegenomen in de bespreking, omdat het om een ander 
type winkel gaat. Op dit moment mogen de PDV winkels maximaal 24 keer per jaar open zijn 
tussen 12.00 en 18.00 uur. De ondernemers van de PDV-locatie Wijnbergen hebben de gemeente 
(in 2017 en recent) dringend verzocht om de zondagopenstelling te verruimen naar 52 keer per 
jaar om lokale en regionale bezoekers beter te kunnen bedienen en de concurrentiepositie van 
Doetinchem te verbeteren. 
 
Beoogd effect 
Het instellen van proef teneinde de effecten van de zondagopenstelling te meten. 
Tevens het verbeteren van het vestigingsklimaat van de PDV-winkels door het verruimen van de 
zondagopenstelling naar 52 keer per jaar in plaats van 24 keer per jaar. Daarnaast het 
tegengaan van leegstand. De openstelling van supermarkten en andere winkels staat niet ter 
discussie. 
 
Argumenten 
 
1.1 Verruiming zondagopenstelling heeft invloed op klantafvloeiing 
De omzet van woonwinkels op zondag bedraagt gemiddeld 23% van de weekomzet. 
In omliggende plaatsen (Duiven, Terborg, Zevenaar, Zutphen, Ulft) zijn woonwinkels op elke 
zondag open. De Doetinchemse ondernemers zijn aangesloten bij landelijke ketens/formules. 
Uit de cijfers van de ketens blijkt dat de dichtstbijzijnde woonwinkels op zondagen waarop onze 
PDV-locatie Wijnbergen (woonwinkels) gesloten is circa 15% meer klanten uit het gebied 
Doetinchem ontvangen. Door het aantal koopzondagen te verruimen, vindt er minder 
klantafvloeiing plaats. 
 
1.2 Verruiming zondagopenstelling heeft invloed op aantrekkingskracht gemeente 
Het aanpassen van de zondagopenstelling versterkt mogelijk de aantrekkingskracht. 
Ondernemers krijgen meer mogelijkheden om omzet te generen, met als gevolg dat partijen 
eerder genegen zijn om zich in Doetinchem te vestigen en de leegstand afneemt. 
Op de PDV-locaties staan namelijk enkele panden langdurig leeg. Volgens de zittende 
ondernemers en verhuurders/eigenaren speelt de zondagopenstelling een rol in het aantrekken 
van nieuwe ondernemers. 
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1.3 Vraagstuk breder beschouwen, Winkeltijdenverordening staat diversiteit toe  
Op dit moment kent de Winkeltijdenverordening twee categorieën: (1) supermarkten en (2) 
overige winkels. U kunt nieuwe categorieën of gebieden toevoegen aan de verordening, 
bijvoorbeeld maatwerk voor PDV-locaties. Vanwege de herkenbaarheid van openingstijden 
adviseren wij u om voor de PDV-locaties Wijnbergen en Verheulsweide één maatregel te nemen. 
Consumenten hebben behoefte aan duidelijke openingstijden. Het vigerende bestemmingsplan 
kent geen beperkingen ten aanzien van verruiming.  
 
1.4 Het gaat om een specifiek type onderneming met veel weekendbezoek 
Over het algemeen vinden doordeweeks doelgerichte aankopen plaats. Denk aan 
supermarktboodschappen. In het weekend wil de consument ‘funshoppen’, oftewel winkelen 
met plezier (één van de belangrijkste vrijetijdsactiviteiten van Nederlanders).  
Uit landelijk onderzoek blijkt dat PDV-winkels met name op vrijdagavond, zaterdag en zondag 
bezocht worden. Door de zondagopenstelling van de PDV-locaties te verruimen, spelen we in op 
de wensen van onze consumenten en uitstraling. Omdat het om een specifieke type 
onderneming gaat, staat de openstelling van andere winkels niet ter discussie. 
 
1.5 Met een proef kan je de effecten meten 
Een proef geeft de gelegenheid om de effecten van de zondagopenstelling beter te meten. 
We hanteren de volgende criteria om te bepalen of de proef geslaagd is:  
- Toename aantal bezoekers met minimaal 10%  
- Vermindering van leegstand, met minimaal 1 pand per locatie. 
- Toename van omzet met minimaal 7,5% (totaalpercentage ondernemingen). 
Het aantal bezoekers kunnen we in beeld brengen door het laten uitvoeren van 
passantentellingen en het maken van druktebeelden over de week, met in het bijzonder de 
zondag. We vragen aan de ondernemers om het aantal bezoekers te registreren. Daarnaast 
zullen we op gezette momenten het aantal geparkeerde auto’s tellen. 
Via het leegstandsregister houden we bij hoeveel leegstand er in Doetinchem is. In dit register 
kunnen we de mutaties ten aanzien van de PDV-locaties bijhouden.  
De toename van omzet willen we meten aan de hand van de procentuele stijging. We vragen 
aan de ondernemers periodiek wat de omzetontwikkeling is. 
 
1.6  Verruiming kan door middel van het aanpassen Winkeltijdenverordening 
De raad gaat over het vaststellen van de Winkeltijdenverordening. De proef is te legaliseren 
door de verordening aan te passen voor een beperkte periode. Aan deze aanpassing van de 
verordening kan ook een eindtermijn worden verbonden, zodat na afloop van de proef 
intrekking van dat gedeelte van de verordening niet aan de orde is. De bepaling in de 
verordening die de proef mogelijk maakt, eindigt dan van rechtswege.  
 
Kanttekeningen 
 
1.1 Er zijn meerdere scenario’s mogelijk 
Er zijn meerdere scenario’s ten aanzien van de zondagopenstelling mogelijk. Bijvoorbeeld:  
De zondag openstelling voor onbeperkte periode te verruimen naar 52 keer per jaar.  
De zondag openstelling bij proef voor een jaar te verruimen. Of het continueren van de huidige 
openstelling. De scenario’s zijn te allen tijde aan subjectiviteit onderhevig. 
We hebben getracht het voorliggende voorstel te objectiveren door de belangen in het voorstel 
inzichtelijk te maken en af te wegen. 
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1.2  Afbakening voorstel 
Het beleid over de zondagopenstelling voldoet aan de vraag van de markt, behalve de 
openstelling van de PDV-winkels. Daarom stellen we voor om de openstelling van PDV-winkels 
bij proef te verruimen. Het is geenszins de bedoeling om een grotere discussie over de 
zondagopenstelling te organiseren.  
 
1.3  Ondernemers verzoeken zondagopenstelling tussen 10.00 en 18.00 uur 
De ondernemers hebben verzocht om de openstelling op zondag van 10.00 tot 18.00 uur te 
doen. Als gemeente hanteren we één lijn. We houden rekening met christelijke feesten, maar 
ook kerkdiensten op zondagochtend. Dat betekent dat winkels op de voor hen geldende 
zondagen vanaf 12 uur open mogen zijn, voor supermarkten geldt vanaf 13 uur. 
Derhalve is ons advies om de zondagopenstelling vast te stellen op het tijdstip van 12.00 tot 
18.00 uur. 
 
Financiën 
Niet van toepassing. 
 
Vervolg 
Het publiceren van de verordening en het maken van afspraken met betrokken ondernemers 
over het opzetten en evalueren van de proef.  De evaluatie vindt plaats een jaar na in werking 
treden van de proef (met monitoring na zes maanden en na twaalf maanden definitieve 
evaluatie). 
 
Bijlage 
Verordening winkeltijden gemeente Doetinchem 2019 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,     De burgemeester, 
 
B.H.W. Lubbers    mr. M. Boumans MBA MPM 

 
  



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over proef verruiming zondagopenstelling 
PDV-locaties; 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
1. De zondagopenstelling van de winkels op de PDV-locaties Verheulsweide en Wijnbergen bij 

proef voor één jaar te verruimen naar 52 keer per jaar (openingstijden tussen 12.00 en  
18.00 uur). 

2. Het eerste beslispunt op te nemen in de Verordening winkeltijden en de Verordening 
winkeltijden gemeente Doetinchem 2019 vast te stellen.  

 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 29 mei 2019, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


