
 

 

Aan  De commissie Samenleving, behandeling 23 juni 2022 

Datum  1 juni 2022 

Van  Fractie D66 

Agendapunt Koopzondagen winkels in levensmiddelen handhaven 

 

 
Aanleiding en onderwerp 
Tijdens de Coronapandemie is in Papendrecht de toegestane winkelopening op zondag voor 
winkels in levensmiddelen uitgebreid van twee zondagen per maand (1e en 3e zondag), naar 
alle zondagen, van 12:00-18:00 uur. 
In het laatste raadsbesluit hierover, van 10 december 2020, is vastgesteld dat dit geldt 
zolang de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) van kracht is, waarna deze van 
rechtswege vervalt. 
Per 1 juni 2022 vervalt de Twm. Op een vraag van de D66-fractie aan de portefeuillehouder 
of inderdaad de koopzondagen worden teruggedraaid naar twee per maand, was het 
antwoord: ja, per 1 juli 2022. 
In de afgelopen jaren is gebleken dat vijf van de zes supermarkten in Papendrecht op alle 
koopzondagen open zijn en dat inwoners van Papendrecht hiervan ruim gebruik maken. 
 
Toelichting en doel van de behandeling 
De D66-fractie vindt dat winkeliers zelf een keuze moeten kunnen maken om op zondagen al 
dan niet hun winkel te openen. Net als inwoners zelf een keuze moeten kunnen maken om in 
hun eigen gemeente al dan niet inkopen te doen op zondag. D66 is voor uitbreiding van de 
vrijwillige koopzondag naar alle zondagen van 12:00 – 18:00 uur voor alle winkeliers die dit 
wensen, maar dat is niet de vraag die nu voorligt. 
 
Nu ligt voor: Voorzetten van de huidige regeling waarbij op alle zondagen winkels in 
levensmiddelen open mogen van 12:00-18:00 uur. Om zonder onderbreking open te kunnen 
blijven, kan behandeling van dit punt niet wachten. De behandeling van dit punt nu direct, is 
noodzakelijk om schade te voorkomen voor supermarktondernemers, werkgelegenheid en 
belangen van klanten. 
 
Praktisch betekent dit dat na bespreking in de commissie, de gemeenteraad op 5 juli 2022 
per motie zal worden gevraagd om de koopzondagen voor levensmiddelenwinkels 
permanent te willen maken. Hiervoor is aanpassing van artikel 5 (zon- en 
feestdagenregeling) van de Verordening winkeltijden Papendrecht nodig. De raad zal 
daarom op 5 juli ook worden gevraagd om tijdelijke verlening van de nu geldende 
verordening aan te houden, tot de wijziging in de verordening kan worden vastgesteld, dan 
wel de huidige regeling te laten voortduren totdat eventueel een ander voorstel over 
koopzondagen voorligt. 
 
Vragen aan commissie: 
Met elkaar het debat te voeren over dit voorstel. 


