
                   
 

 
Raadsvergadering 1 november 2012 - nota Toeristisch regiem. 

          
Geachte raadsleden van de Gemeente Haarlemmermeer, 
 
Allereerst dank voor de mogelijkheid om hier onze visie en argumentatie te verwoorden in 
deze prachtige gemeenteraad van de even prachtige gemeente Haarlemmermeer. 
 
Wij ergeren ons bijzonder op enkele punten van de inhoud van de nota 
“Zondagopenstelling supermarktbranche en actualisatie Verordening Winkeltijden 
Haarlemmermeer 2012” die hier vanavond wordt behandeld. Voorop gesteld MKB is 
voorstander van een volledige zondagsopening voor alle partijen. 
 
Het MKB is zich er terdege van bewust dat de inhoud van dit raadsvoorstel zijn oorsprong 
vindt in een coalitie afspraak die ca. twee jaar geleden is gemaakt tijdens de vorming van het 
huidige college. De betrokken partijen hebben toen besloten dat tijdens de duur van dit 
college van B & W er geen volledige zondagsopening zou komen. Daar hadden wij respect 
voor. Er is echter in de afgelopen twee jaar om ons heen héél veel, héél snel veranderd. 
Wij zijn daarom verheugd dat dit college toch het initiatief heeft willen nemen om een 
onderzoek te laten uitvoeren of onze Gemeente zou voldoen aan de voorwaarden van een 
toeristisch regiem. Uit het onderzoek is gebleken dat de Gemeente Haarlemmermeer 
ruimschoots voldoet aan deze voorwaarden en in een aantal gevallen beduidend beter 
scoort dan sommige ons omringende Gemeenten.  
 
Bij een tolerant en gastvrij land met wereldsteden en toeristische trekpleisters past de 
mogelijkheid van 24/7 beter dan van 9 tot 5 en zondagsbeperking. Daarom is belangrijk dat 
alle winkels –die dat willen- overal en altijd hun deuren kunnen openen, ook „s nachts en op 
zondag stelt MKB Haarlemmermeer-Schiphol. Nu is dat niet het geval en geven de per 
gemeente verschillende regimes rechtsongelijkheid tussen ondernemers. Totdat de nationale 
winkeltijdenwet wordt geschrapt of verruimend wordt aangepast, kunnen gemeenten dit 
binnen de huidige wet regelen, zoals Amsterdam, Haarlem en Zaanstad al deden en 
Amstelveen en Haarlemmerliede-Spaarwoude in voorbereiding hebben, door hun gehele 
grondgebied als uniform toeristisch gebied aan te merken.  
 
Wie stelt dat bepaalde delen van de gemeente niet toeristisch zijn, impliceert in feite ook dat 
de plaatselijke bewoners op zondag niet zouden mogen winkelen in de (voor toeristen) 
geopende winkels! Een even onhoudbare redenering ligt ten grondslag aan de sluitingstijden 
in de horeca en de poppodia: de nu geconcentreerde uitstroom van bezoekers geeft meer 
overlast dan in het geval van vrije zelfregulering.  
 
Overigens pleit MKB Haarlemmermeer-Schiphol niet voor ongebreideld consumentisme; 
keuzevrijheid voor iedereen hoeft niet ten koste te gaan van bijvoorbeeld kerkbezoek of 
zondag-/avondrust. Vrijheid bieden betekent naast elkaar kunnen bestaan. In de praktijk zal 
het tot differentiatie leiden waarbij zowel buurten, bedrijfstakken als consumenten naar eigen 
behoefte hun eigen momenten kiezen. Daar moet je op durven vertrouwen. 
 
MKB Haarlemmermeer-Schiphol is dus voor een volledig vrije zondagopenstelling. De 
belangrijkste argumenten voor ons in deze zijn: 



                   
 

 
 
Ten eerste: 

 Het nastreven van een rechtvaardig en gelijk speelveld waarbinnen elke 
(Haarlemmermeerse) ondernemer dezelfde kansen en mogelijkheden wordt 
geboden; 
 

Ten tweede: 

 De wens dat ondernemers te allen tijde optimaal tegemoet kunnen komen aan de 
wensen en behoeften van de consument; 
 

Ten derde: 

 Het gegeven dat tal van bedrijven tegenwoordig al lang elke zondag open zijn: 
aangewezen winkels in Haarlemmermeer en geheel Amsterdam maar ook 
tankstations, museumwinkels, uitzonderings- en gedooggevallen en natuurlijk 
webwinkels op het internet, etcetera; 
 

Ten vierde: 

 Het uitgangspunt dat gelijke concurrentieverhoudingen zwaarder wegen dan het vaak 
aangehaalde belang van zogenoemde „kleine winkeliers‟ die het onderspit delven 
omdat wekelijkse zondagopenstelling in het voordeel zou zijn van het grootbedrijf is 
achterhaald omdat ook kleine winkeliers in de gemeenten om ons heen naar eigen 
keuze en behoefte reeds op zondagen geopend kunnen zijn en iedere winkelier 24 
uur per dag kan adverteren en verkopen via internet. 

 
Kortom, de wens dat elke ondernemer zelf –naar eigen inzicht en afweging- zijn 
openingstijden kan bepalen, zonder dat dit overigens zal (hoeven) leiden tot het ontstaan van 
ongebreideld consumentisme of het verdwijnen van zondagsrust! MKB Haarlemmermeer-
Schiphol roept de gemeente Haarlemmermeer dan ook op om al haar ondernemers de kans 
te bieden om op zondag open te gaan. 
 
Tot zover de argumentatie vanuit onze belangenvereniging MKB Haarlemmermeer-Schiphol. 
Echter heeft u bij het raadsvoorstel ook een brief ontvangen vanuit de begeleidings- & 
adviescommissie “Onderzoek toeristisch regiem” alwaar ook wij onderdeel van uit mochten 
maken, sterker nog het voorzitterschap op ons mochten nemen.  
 
Alle partijen vertegenwoordigd, met de nadruk op ALLE,  in deze begeleidings- & 
adviescommissie van groot- tot klein en middenbedrijf vanuit de regio‟s Haarlemmermeer-
Noord, Midden, Oost, Zuid en West zijn voorstander van de mogelijkheid om op zondag 
open te gaan.  
 
Graag geef ik u mee dat in deze brede commissie zeer nauwkeurig is gewerkt en wij tot de 
unaniem gedragen conclusie zijn gekomen dat er in deze tijd maar 1 mogelijkheid is voor 
Haarlemmermeer; de mogelijkheid om 7 dagen in de week open te gaan en daarmee 
ondermeer een tegenwicht te bieden aan de concurrentie om ons heen en de voortdurende 
crisis. Namens de commissie toeristisch regiem, het VNO/ NCW, het MKB Haarlemmermeer 
–Schiphol, de Kamer van Koophandel en het HOP menen wij dat er door het totale 
bedrijfsleven in de Haarlemmermeer voldoende onderbouwing is aangedragen om tot een 
positieve besluitvorming uwerzijds zullen leiden. Graag maken wij van de gelegenheid 
gebruik om nogmaals te benadrukken dat het lokale bedrijfsleven veel vertrouwen heeft in 
het huidige college en er belang aan hecht dat U in goed overleg met hen tot het door ons 
vurig gewenste resultaat komt. 

 

Ik dank U voor Uw aandacht. 
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