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Geachte heer, mevrouw, 

Op 7 december 201 1 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van Forza! over de 
zondagopenstelling van winkeliers met een andere religieuze achtergrond. Onderstaand treft 
u de beantwoording aan. 

Vraag I: 
In de nota lezen wij dat winkeliers met een andere religieuze achtergrond hun rust- of heilige 
dag mogen inruilen voor de zondag. Dit betekent dat zij op zondag open mogen zijn en dat 
zij op hun rust- of heilige dag gesloten moeten zijn. Hoeveel en welke winkeliers maken 
gebruik van deze bepaling in onze gemeente en op welke wijze wordt gecontroleerd of dat 
deze winkeliers zich hier aan houden? 

Antwoord: Er kan alleen gebruik van deze regeling worden gemaakt indien daartoe een 
ontheffing wordt verleend. Binnen de gemeente Haarlemmermeer zijn dergelijke 
ontheffingen niet verleend. Met betrekking tot de beantwoording inzake controle verwijzen 
wij u naar de beantwoording van vraag 4. 

Vraag 2: 
Zijn er winkeliers geweest die zich hier niet aan hebben gehouden en wat is de sanctie 
hierop geweest? 

Antwoord: Zie beantwoording vraag 1. 

Vraag 3: 
Sedert de zondagopenstelling van de twee supermarkten in winkelcentrum Toolenburg in 
Hoofddorp zijn ook de groenteboer en de boekenwinkel geopend op zondagmiddag. Is dit u 
bekend en op basis waarvan hebben zij het recht om op zondag open te zijn? 
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Antwoord: Wij zijn niet bekend met de opening van de groenteboer en de boekenwinkel op 
zondagen. De groenteboer en de boekenwinkel hebben geen ontheffing om op zondagen 
geopend te zijn. Enkel op de aangewezen koopzondagen is het deze winkels toegestaan 
geopend te zijn. 

Vraag 4: 
Als de opening van deze winkels onrechtmatig is, hoe kan het dat deze winkels al bijna een 
jaar op elke zondag open zijn zonder enige vorm van handhaving? 

Antwoord: Handhaving vindt plaats op basis van een melding. Er zijn ons geen meldingen 
bekend over het geopend zijn van deze winkels op zondagen in strijd met de 
Winkeltijdenwet. Naar aanleiding van uw signaal zullen wij alsnog handhavend optreden 
tegen deze overtredingen. Op basis van het Uitvoeringsprogramma Handhaving en Toezicht 
wordt bij overtredingen van de Winkeltijdenwet doorgaans een last onder dwangsom 
opgelegd van £ 10.000,- per geconstateerde overtreding. 

Vraag 5: 
Bent u met ons van mening dat de eventuele zondagsopenstelling voor alle detaillisten moet 
gelden in Haarlemmermeer en niet alleen voor de winkeliers in Badhoevedorp en 
Zwanen burg? 

Antwoord: Zoals ook aangegeven in de nota "Openingstijden detailhandel Haarlemmermeer 
2012" zal een onafhankelijk bureau onderzoeken of en hoe ondernemers in 
Haarlemmermeer in het algemeen en Haarlemmermeer noord in het bijzonder, kansen zien 
voor het afschaffen van de beperkende koopzondagen regeling en welke winkeliers zondag 
geopend willen zijn. Dit onderzoek moet ook inzichtelijk maken of het instellen van een 
toeristisch regiem in Haarlemmermeer Noord precedentwerking heeft voor Haarlemmermeer 
Midden en Zuid en of er überhaupt belangstelling is voor koopzondagen. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeen 
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