Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 7
Doetinchem, 3 juli 2020

Zondagopenstelling PDV locaties
Te besluiten om:
1. Kennis te nemen van de bijgevoegde evaluatie proef zondagopenstelling PDV-locaties.
2. Gelet op de positieve uitkomsten de zondagopenstelling van de winkels op de PDV-locaties
Verheulsweide en Wijnbergen definitief te verruimen naar 52 keer per jaar (openingstijden
tussen 12.00 en 18.00 uur).
3. Het tweede beslispunt opnemen in de Verordening winkeltijden en de Verordening
winkeltijden gemeente Doetinchem 2020 vast te stellen.
Inleiding
De ondernemers van de PDV (Perifere Detailhandel Voorzieningen) locaties Verheulsweide en
Wijnbergen hebben u vorig jaar 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. Naar aanleiding van dit verzoek hebt u op
29 mei 2019 besloten om de zondagopenstelling van de PDV-locaties bij proef voor een jaar te
verruimen naar 52 keer per jaar. De proef liep tot eind mei 2020. Conform afspraak hebben wij
de proef geëvalueerd. De evaluatie laat positieve resultaten zien. Derhalve stellen we aan u voor
om de zondagopenstelling definitief te verruimen teneinde de vitaliteit van de PDV-locaties te
versterken.
Argumenten
1.1. De evaluatie is op uw verzoek uitgevoerd
Conform afspraak hebben wij een evaluatie uitgevoerd. De 0-meting is in augustus 2019
uitgevoerd. In februari 2020 is de 1-meting uitgevoerd. Er hebben dus twee meetmomenten
plaatsgevonden. In verband met de Coronacrisis is het helaas niet mogelijk geweest om een
betrouwbare derde meting uit te voeren. De evaluatie bestaat uit een parkeeronderzoek,
analyse bezoekersaantallen, analyse omzetcijfers en gesprekken met ondernemers.
1.2 De evaluatie laat zien dat de proef geslaagd is
Een proef gaf de gelegenheid om de effecten van de zondagopenstelling beter te meten.
We hebben de proef gemeten aan de hand van vastgestelde criteria:
- Toename aantal bezoekers op zondag met minimaal 10%
- Vermindering van leegstand (minimaal 1 pand)
- Toename van omzet op zondag met minimaal 7,5%
Zoals hierboven aangegeven, heeft er geen derde meetmoment plaatsgevonden. De resultaten
over 26 weken laten een positief beeld zien:
- Het aantal voertuigen is op Verheulsweide in 26 weken met 6% gegroeid.
Op Wijnbergen met 7%.
- Twee ondernemingen van de PDV locatie Wijnbergen hebben bezoekersaantallen en
omzetcijfers gedeeld. Daaruit blijkt dat klanten relatief vaker op weekenddagen naar de
winkels toe gaan dan op weekdagen. Eén onderneming heeft het aantal bezoekers met 10%
en omzet met 23% op zondag zien stijgen. De tweede ondernemer heeft het aantal
bezoekers met 8% en omzet met 15% op zondag zien stijgen.
- Eén ondernemer van PDV locatie Verheulsweide liet weten dat het aantal bezoekers overall
met 9% en de omzet overall met 21% is gestegen. Deze ondernemer voegt nog toe dat de
omzet van de zondagen 12,5% van de omzet van de hele week betreft.
- De stijging van de bezoekersaantallen en omzetten is in lijn met de resultaten van het
parkeeronderzoek.
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Wat betreft leegstand kunnen we melden dat voor de proef één pand leeg stond op
Verheulsweide. Op dit moment zijn alle panden op deze locatie bezet. Op de PDV locatie
Wijnbergen stond voor de proef ook één pand leeg (een bovenverdieping).
Op deze locatie heeft geen verandering plaatsgevonden.
2.1 De uitkomsten en ervaringen over de verruimde zondag openstelling zijn positief
De stijging in het aantal bezoekers loopt van 2% tot ongeveer 10%. De omzetstijgingen lopen
van ongeveer 6% tot ongeveer 23%. Zie ook argument 1.2. Uit de evaluatie blijkt tevens dat de
meeste ondernemers erg positief zijn over de verruimde zondagopenstelling. Ook krijgen zij
positieve reacties van klanten en medewerkers. Een aantal ondernemers heeft daarnaast nieuwe
medewerkers aangenomen in verband met de verruimde openstelling, wat een positief effect
heeft op de werkgelegenheid.
Alle gesproken ondernemers zien graag dat de verruimde zondagopenstelling permanent
wordt. Zowel klanten als medewerkers zijn er nu aan gewend en klanten verwachten niet anders
dan dat winkels op zondag open zijn. Het zou volgens de ondernemers negatieve gevolgen
hebben voor de bedrijven als de verruiming van de zondagopenstelling niet definitief gemaakt
wordt.
2.2 De evaluatie laat zien dat het gaat om een specifiek type onderneming met veel
weekendbezoek
Uit landelijk onderzoek blijkt dat PDV-locaties met name in het weekend bezocht worden.
Lokaal kunnen we dat nu ook bevestigen. Door de zondagopenstelling definitief te verruimen,
spelen we in op de wensen van onze consumenten en uitstraling. Ondernemers hoeven ten
aanzien van openstelling geen ‘nee’ te verkopen. Daarbij komt dat in deze periode extra
wenselijk is om langere openstelling te hebben om het aantal bezoekers veilig te spreiden.
2.3 Definitieve verruiming heeft invloed op aantrekkingskracht centrumfunctie
Het definitief maken van de zondagopenstelling versterkt de aantrekkingskracht van de PDVlocaties, maar in het bijzonder ook de regiofunctie van Doetinchem. De koopzondagen
ondersteunen het toeristisch product van de gemeente Doetinchem en vergroten daarmee de
levendigheid van de gemeente in zijn algemeenheid. We stimuleren lokale bestedingen en
bevorderen daarmee de werkgelegenheid. Niet alleen de economie maar ook de leefbaarheid is
hier bij gebaat.
3.1 Definitieve verruiming kan door middel van het aanpassen van de Winkeltijdenverordening
Uw raad gaat over het vaststellen van de Winkeltijdenverordening.
Financiën
Niet van toepassing.
Kanttekeningen
2.1 Ruimere zondagopenstelling kan invloed hebben op zondagsrust
De huidige regels, met betrekking tot openstelling van winkels in de gemeente Doetinchem,
houden rekening met christelijke feesten, maar ook de kerkdiensten op zondagochtend.
Bij definitieve verruiming blijven deze regels gelden. Dat betekent dat winkels op de voor hen
geldende zondagen vanaf 12 uur open mogen zijn, voor supermarkten geldt vanaf 13.00 uur.
Mensen besluiten zelf of zij op zondag wel/niet naar een winkel gaan.
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2.2 De binnenstad wil ook vaker op zondag open
In verband met de Coronacrisis heeft de Ondernemersvereniging Doetinchem (OVD) aan de
gemeente laten weten dat de winkeliers uit de binnenstad ook vaker op zondag open willen
gaan. De bestaande verordening biedt de mogelijkheid om naast de vaste maandelijkse
koopzondagen nog 12 extra zondagen aan te wijzen.
De extra zondagen kan de OVD inzetten voor de aankomende periode en rond Sinterklaas en
Kerst. Ons college wil hieraan meewerken en daarbij soepel omgaan met de aanvraagtermijn.
Op deze manier kan de OVD op basis van draagvlak de 12 extra zondagen optimaal en snel
inzetten.
Vervolg
Na akkoord publiceren wij de verordening en informeren we de vertegenwoordigers van de
PDV-locaties.
Bijlagen
1. Evaluatie PDV-locaties zondagopenstelling
2. Verordening winkeltijden gemeente Doetinchem 2019
3. Verordening winkeltijden gemeente Doetinchem 2020
4. Afbakening PDV-locaties
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris,
De burgemeester,
mr. G.A. Karssenberg

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over zondagopenstelling PDV-locaties;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;
besluit:
1. Kennis te nemen van de bijgevoegde evaluatie proef zondagopenstelling PDV-locaties.
2. Gelet op de positieve uitkomsten de zondagopenstelling van de winkels op de PDV locaties
Verheulsweide en Wijnbergen definitief te verruimen naar 52 keer per jaar (openingstijden
tussen 12.00 en 18.00 uur).
3. Het tweede beslispunt opnemen in de Verordening winkeltijden en de Verordening
winkeltijden gemeente Doetinchem 2020 vast te stellen.
Aldus besloten in zijn vergadering van 9 juli 2020,
, griffier

, voorzitter

