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zondagsopenstelling 

 

Voorzitter, 

 

D66 is van meet af aan duidelijk geweest over hoe wij denken over de zondagsopenstelling: wij vinden 

dat ondernemers daar in vrijheid over zouden moeten kunnen beslissen. Zo stonden wij vóór de 

verkiezingen op straat, en zo stonden wij ná de coalitieonderhandelingen op straat om uit te leggen 

welk compromis wij hebben gesloten. En zo zijn wij de afgelopen 2,5 jaar buiten en binnen de raad 

duidelijk geweest over de context waarin wij opereren. Een coalitieakkoord waarin veel bereikt wordt 

op voor D66 belangrijke onderwerpen, zoals onderwijs, economie en duurzaamheid. En waarin we 

onze visie op de zondagsopenstelling niet konden realiseren. Wij hebben ons de afgelopen 2,5 jaar 

aan dat adagium gehouden: afspraak=afspraak. (Zo doe je dat.) En dat kon ook.  

 

Voorzitter, en vanavond wordt dat anders. Onze omgeving is veranderd, de samenleving is veranderd. 

Sneller dan de looptijd van het coalitieakkoord. En dat is iets dat je niet van de ene dag op de andere 

constateert. Dat constateer je in een continu gesprek met elkaar. En met elkaar bedoel ik: de 

samenleving (ondernemers, inwoners), je eigen partij, je coalitiegenoten. Het onderzoek dat nu is 

gedaan, geeft extra lading aan onze observatie van de verandering die wij constateerden. Het 

onderzoek laat duidelijk zien dat er effecten zijn op werkgelegenheid, en dus op levens van mensen. 

Effecten, die wij niet langer naast ons willen neerleggen.  

 

Voorzitter, en dan komen wij uit bij een dilemma. Want het is volstrekt duidelijk dat coalitiegenoot 

CU/SGP uit overtuiging een heel ander idee heeft over de vraag hoe wij om zouden moeten gaan met 

die zondagsopenstelling. Aan die opstelling gaan wij niet zomaar voorbij. Juist vanwege het feit dat wij 

als D66 hechten aan het coalitieakkoord, zijn wij eigenlijk al het hele jaar door over het onderwerp 

zondagsopenstelling openhartig met elkaar in gesprek. Mijn fractie waardeert dat, laat ik dat hier 

uitspreken. Laat ik hier ook namens mijn fractie waardering uitspreken voor de ondernemers met wie 

wij over dit onderwerp vaak hebben gesproken, en de manier waarop zij dat gesprek met ons hebben 

gevoerd. Dank daarvoor. 

Maar goed: onderaan de streep zijn wij in deze raad bij elkaar om knopen door te hakken over dit 

soort dilemma’s. Wij hebben daarin de D66-fractie uitgebreid over van gedachten gewisseld. Het 

eindbeeld is dat niet alle raadsleden die knoop op dezelfde manier doorhakken: waar wij allemaal 

hechten aan het coalitieakkoord én aan de vrijheid voor ondernemers, laat één raadslid het 

coalitieakkoord het zwaarst wegen, vier anderen de vrijheid voor ondernemers. Dat betekent – maar 

waarschijnlijk ook zonder onze stemmen – dat het voorliggende voorstel wordt aangenomen. De 

stemming zal dat duidelijk maken. Wij zullen niet instemmen met het amendement dat door het CDA is 

ingediend. Vrijheid voor ondernemers betekent ook echt vrijheid voor ondernemers. Dat neemt niet 

weg dat die ondernemers in vrijheid gezamenlijk kunnen besluiten om tussen 12 en 18 uur open te 

gaan, als zij denken dat dat goed is. Ook zij kunnen het gesprek aangaan met andere groepen in de 

samenleving, dat is niet aan raadsleden voorbehouden. Wij steunen dit amendement daarom niet. Wij 



steunen we de gedachte achter de motie die het CDA voorstelt over het tegengaan van de verplichting 

om op zondag open te gaan. Bij vrijheid om te ondernemen hoort niet de verplichting om te 

ondernemen. Iets anders is of daar nu per se een zware rol ligt voor het college. Wij steunen de motie 

daarom niet direct. 

Voorzitter, ik rond af. Mijn fractie zal verdeeld stemmen, maar in meerderheid instemmen met het 

voorstel om ondernemers de vrijheid te gunnen om hun eigen openingstijden te bepalen. De CU/SGP 

heeft aangegeven dat zij dit zwaar zullen opvatten. Mijn oproep aan de CU/SGP-fractie is om te 

onderkennen dat geen van de D66-raadsleden (noch coalitiegenoten) hier lichtvaardig een besluit 

neemt, juist vanwege de waarde die wij hechten aan de coalitie zoals wij die kennen, en om dat mee 

te wegen in de oordeelsvorming door de CU/SGP-fractie. Ik ga ervan uit dat we daar in tweede termijn 

verder over kunnen debatteren. 

 

 

 

Tweede Termijn 

Voorzitter,  

In eerste termijn heb ik een oproep gedaan aan de CU/SGP-fractie om te onderkennen dat geen van 

de coalitiegenoten hier lichtvaardig een besluit neemt, juist vanwege de waarde die wij hechten aan 

de coalitie zoals wij die kennen, en om dat mee te wegen in de oordeelsvorming door de CU/SGP-

fractie. Voorzitter, wij begrijpen dat de CU/SGP-fractie een principieel standpunt inneemt als het gaat 

om de zondagsopenstelling, tegelijk moeten we constateren dat een meerderheid van de inwoners 

daar anders over denkt. Nu is democratie niet een kwestie van stemmen en dan klaar. Democratie is 

op zijn best een methode om met elkaar tot besluitvorming te komen als alle gesprekken die je met 

elkaar hoort te voeren om tot een gezamenlijke beslissing te komen, zijn gevoerd. Democratie is niet 

de dictatuur van de meerderheid, en zeker ook niet de dictatuur van de minderheid. Samenwerken in 

een coalitie is niet elkaar vasthouden tegen de klippen op, en zeker ook niet elkaar loslaten bij het 

eerste zuchtje tegenwind. En dat is hier dus ook niet aan de hand.  

Voorzitter, mijn oproep aan de CU/SGP-fractie is daarom deze: u bent een partij die 

verantwoordelijkheid neemt voor het bestuur van de stad. Die verantwoordelijkheid neemt u al sinds 

2010, en de CU ook daarvoor. U weet wat er nodig is voor een stabiel bestuur. U hebt een goede 

wethouder gehaald, die een karwei heeft af te maken. De D66-fractie ziet wethouder De Weger zijn 

klus ook graag afmaken. Maar nu zegt de CU/SGP-fractie uit de coalitie te treden. Wij begrijpen de 

teleurstelling, en wij begrijpen dat de CU/SGP-fractie die afstand wil nemen.  

Het gevolg van een uittreden uit de coalitie, is dat deze coalitie niet meer uit een meerderheid van de 

raad bestaat. De vraag is welke betekenis dat heeft. Als fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij, 

voel ik de verantwoordelijkheid om op korte termijn die betekenis te geven. Het Kerstreces maakt het 

mogelijk om niet op stel en sprong conclusies te trekken. De Kerstperiode is bij uitstek een periode 

van reflectie en bezinning. Daarvan zou ik graag gebruik maken. Mijn voorstel is om een 

raadsvergadering te beleggen medio januari, zodat ik direct na het reces kan spreken met de fractie 

CU/SGP, de andere coalitiepartners en vertegenwoordigers van de andere partijen in de raad, om te 



kijken of er alsnog ruimte is voor voortzetting van de coalitie. Als de conclusie is dat een stabiel 

gemeentebestuur alleen gevestigd kan worden op het fundament van een nieuwe coalitie, dan is het 

aan het CDA om een nieuwe coalitie te vormen. Ik zal daarvan verslag doen in die raadsvergadering. 


