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Betreft: Zondagopenstellingen 

 

Geachte college van B&W, 

 

De sector Detailhandel binnen de OFS wil hierbij het college van de gemeente Schagen het volgende 

advies meegeven. 

Wij hebben kennis genomen van het onderzoeksrapport van IO research en de bevindingen hieruit 

meegenomen. 

Uit dit rapport kunnen we opmaken dat de zondagsopenstelling met name interessant is voor de 

supermarkten en de woning gerelateerde (meubelzaken, keuken, inrichting etc) bedrijven. Voor de 

speciaalzaken is gemiddeld genomen beperkte interesse, anders dan bij eventuele specifieke 

koopzondagen. 

Binnen de nieuwe gemeente Schagen zijn er verschillende belangen binnen de verschillende 

winkeliersverenigingen. Callantsoog en Petten zijn in basis toeristisch gerelateerd en waren alle 

zondagen al open. Voor deze plaatsen is het ook niet interessant dat de andere plaatsen meer op 

zondag open gaan. Dit haalt de kracht en overlevingskans uit deze plaatsen. 

Warmenhuizen/Tuitjenhorn hebben aangegeven in de structuur ook elke zondag open te gaan terwijl 

Waarland en ’t Zand aangeven juist alleen een enkele zondag open te willen gaan bij evenementen 

en rond de feestdagen. 

Het Makado en de WVS  in Schagen hebben zich beide uitgesproken om 14 zondagen open te gaan. 

Elke laatste zondag van de maand + Sinterklaas en de kerst. 

Aangezien de veelzijdigheid van de plaatsen geen eenduidig verhaal met zich meegeven, willen wij de 

gemeente het advies geven om de zondagen vrij te geven met daaraan de nadrukkelijke eis dat het 

opengaan op koopzondagen gestuurd wordt via de lokale Winkeliersverenigingen en niet door een 

individu geregeerd kan worden. Tevens geldt dat niet de gemeente aangeeft wanneer er een 

koopzondag plaats vindt richting de landelijke registers, maar dat dit plaats zal vinden via de lokale 

Winkeliersverenigingen. 

 



Dit laatste is dan met name op de stad Schagen gericht. In de afgelopen jaren had de oude gemeente 

Schagen de mogelijkheid om 12 koopzondagen uit te geven. Als de beide winkeliersverenigingen 

binnen de stad Schagen op dat moment 5 koopzondagen opgeven, waaraan op dat moment 150 van 

de 185 lid zijn, zich conformeren, zijn daar de handen voor op elkaar. Daarnaast werd er door een 

individu de andere 7 koopzondagen opgevraagd en werd verwacht dat dan alle winkels in de stad 

open gaan. Dit is eigenlijk de omgekeerde wereld. Dit haalt de kracht van een koopzondag onderuit. 

De OFS sector Detailhandel en de Winkeliersverenigingen binnen de gemeente Schagen willen het 

college dan ook adviseren de basis van de koopzondagen te laten lopen via de OFS. De supermarkten 

de mogelijkheid geven om op zondag open te gaan binnen vastgestelde tijden. Aangezien hier ook de 

wens ligt van de inwoners van Schagen. 

 

Ter aanvulling: 

De kracht van de detailhandel is de kruisbestuiving tussen de speciaalzaken en de supermarkten. In 

elke plaats is dit ook het bestaansrecht van het winkelgebied. 

In de oude gemeenten was de verdeling over de koopzondagen redelijk verdeeld. 

Op die wijze kon eenieder zijn boterham blijven verdienen. Uit het onderzoek van IO research blijkt 

dan ook dat er maar een beperkte vraagbehoefte is op zondag.  

De kracht van een centrumgebied wordt bepaald door het collectief, niet door een individu. 

Uitgaande u hiermee van een goed advies te hebben voorzien. Mocht dit leiden tot vragen of 

behoefte tot aanvullingen, zijn wij daar graag toe bereid. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de OFS sectie Detailhandel 

 

 

Hans Blaauw 

Voorzitter 

 


