
Ondernemersbijeenkomst
Datum: 20-09-2022
Onderwerp: 
zondagsopenstelling
Aanwezigen Vanuit de ondernemers:

CME/gastvrij Emmeloord: 2 personen 
Intratuin Emmeloord
Albert Heijn centrum
Jumbo centrum
Jumbo Kooistra Marknesse
Lidl Emmeloord
Spar Ens
Gamma
Karwei
Kwantum
Poiesz Emmelhage en Zuidert
Praxis

Vanuit de gemeente:
Linda Verduin
Nathalie Christiaens (jurist VTH)
Sietske van den Broek 
(contactpersoon VTH)
Reinier Groenendijk (communicatie)
Willeke Hulleman (EZ)
Rinaldo Tanahatoe (EZ)

Opening en kennismaking Iedereen stelt zich kort voor
Niet alle genodigden zijn aanwezig op deze bijeenkomst. Een drietal 
ondernemers heeft via de mail hun mening gegeven over de 
zondagsopenstelling (Coop Greidanus, Jumbo Odink, Spar Creil)

Toelichting door 
wethouder Verduin

Wethouder Verduin legt uit wat er in het coalitie-akkoord is afgesproken en dat 
het voornemen van het college is om de zondagsopenstelling (zondagen en 
feestdagen) vrij te geven. Ze licht toe wat de achterliggende gedachte daarvan 
is: ondernemers in de Noordoostpolder de ruimte bieden om zelf te bepalen 
welke winkeltijden het beste passen in hun bedrijfsvoering. 

Presentatie van de wet 
winkeltijden en 
verordening winkeltijden 
gemeente 
Noordoostpolder

Nathalie Christiaens en Sietske van den Broek geven een presentatie over de 
landelijke winkeltijdenwet en de huidige verordening van de gemeente 
Noordoostpolder. Ze maken duidelijk welke ruimte gemeenten hebben om af te
wijken van de landelijke winkeltijdenwet. 

Bespreking in twee 
groepen aan de hand van 
de volgende vragen:

Word u blij van meer ruimte?
Gaat u die ruimte ook gebruiken, verwacht u?
Denkt u dat andere ondernemers er anders over denken? Of heeft u dat al 
gehoord?
Wat zouden de bezwaren kunnen zijn? 
Kunt u elkaar helpen om dat op te lossen?
Welke winkeltijden horen volgens u in de verordening? 
Ook belangstelling voor avond/nachtopenstelling?
Hoe kijkt u aan tegen het schoonmaken? 

Plenaire terugkoppeling 
vanuit de beide groepen

Van de aanwezigen wordt nagenoeg iedereen blij van meer ruimte. Op 1 
ondernemer na gaat iedereen gebruik maken van de extra ruimte. Niet elke 
ondernemer is voornemens om per 1 december de ruimte volledig te gaan 
benutten. Vanuit de ondernemers komt het volgende beeld naar voren:
De supermarkten in het centrum van Emmeloord hebben het voornemen elke 
zondag open te gaan. Dit geldt ook voor de Lidl en de Poiesz in Emmelhage. 
Voor de supermarkten in de wijken is dit waarschijnlijk niet het geval. In de 
dorpen is het verschillend (Ens en Nagele niet, Creil en Marknesse wel). Van de 
overige dorpen is het niet bekend bij de aanwezige ondernemers. 
De aanwezigen bouwmarkten geven aan elke zondag open te willen gaan, dit 
geldt ook voor het aanwezige tuincentrum.
CME geeft aan dat de lijn op dit moment is dat (het grootste deel van) de 
winkels in het centrum 1 zondag in de maand open zullen gaan en dat er rond 
de feestdagen mogelijk gebruik wordt gemaakt van extra openingsdagen 
afhankelijk van het soort winkel. 



De reden van ondernemers gebruik willen maken van de ruimte wordt onder 
meer benoemd: de weglek van klanten naar internetwinkels en aanpalende 
gemeenten waar de winkels wel open zijn en de wens van klanten om ook op 
zon- en feestdagen gebruik te kunnen maken van het winkelaanbod. 
Er is ook bekend dat een aantal ondernemers geen gebruik zal gaan maken van 
de geboden ruimte, net als onder de huidige regelgeving het geval is. Hier 
liggen verschillende argumenten aan ten grondslag zoals: bedrijfseconomische 
overwegingen, geloofsovertuiging, de grootte van de het team en de 
belastbaarheid van de ondernemer.

Bij de aanwezigen ondernemers is over en weer respect voor de verschillende 
afwegingen en motieven. Men ziet echter geen mogelijkheid tot overbrugging 
van de verschillen: het beperken van de ruimte is nadelig voor de ondernemers 
die wel de ruimte willen en het vrijgeven van de ruimte is nadelig voor de 
ondernemers die geen gebruik gaan maken van de ruimte.  

Er is gesproken over de winkeltijden in de verordening. De winkeliers die voor 
de zondagsopenstelling zijn geven aan geen beperkingen meer opgenomen te 
willen zien ten aanzien van de winkeltijden. Ze willen graag de ruimte om zelf 
keuzes te maken en hierin onderling af te stemmen. 
Ten aanzien van avond/nachtopenstelling geven alle aanwezige ondernemers 
aan hier geen behoefte aan te hebben en nu ook niet te verwachten dat daar 
op redelijke termijn verandering in zal komen. 

Ook is er gesproken over de schoonmaak. Vanuit CME wordt aandacht 
gevraagd voor het belang van een schone winkelstraat op zondag, gezien het 
feit dat het uitgaanspubliek de nodige rommel achterlaat op zaterdagavond. Dit
moet met elkaar nog verder worden doorgesproken. 

Tenslotte wordt er nog gesproken over vragen die openstaan met betrekking 
tot de regels omtrent laden en lossen op zon- en feestdagen. Het is belangrijk 
dat voor iedereen duidelijk is welke regels hierover bestaan. Willeke zoekt dat 
uit en informeert alle aanwezigen hierover via de mail (afgehandeld)

Afsluiting door de 
wethouder

Wethouder Verduin bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng. Ze geeft aan 
dat de commissievergadering zal plaatsvinden op dinsdag 1 november en dat 
ondernemers daarbij aanwezig kunnen zijn of het online kunnen volgen. Ook is 
het mogelijk in te spreken bij deze vergadering. De raadsvergadering zal 
plaatsvinden op 17 november. Ook hierbij kunnen de ondernemers aanwezig 
zijn of dit online bekijken.


