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DOEL: Besluiten

Op basis van de Verordening Winkeltijden 2004 is het college van B&W bevoegd om de koopzondagen
aan te wijzen. Deze verordening komt voort uit de Winkeltijdenwet.
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Onderwerp: vaststellen koopzondagen 2012
Reg. Nummer: VVH/OV/ 2011/448136

1. Inleiding
Er zijn per stadsdeel maximaal 12 koopzondagen aan te wijzen. Alleen voor het
stadsdeel Centrum zijn daarbij nog maximaal 7 toeristische koopzondagen extra aan
te wijzen.

Op 3 maart 2009 is de nota ´Beleidsregels winkelopenstelling op zon- en
feestdagen’ vastgesteld. Hierin zijn de procedure van de aanvraag en de
toewijzingscriteria vastgelegd.
In de stadskrant is op 4 november 2011 een oproep geplaatst voor het aanvragen
van koopzondagen. De hierin genoemde aanvraagtermijn is op 11 november 2011
verlopen. Tevens hebben de aanvragers van vorig jaar op 28 oktober 2011 een brief
gekregen, met dezelfde sluitingstermijn.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit de in deze nota vermelde data als koopzondagen voor

2012 aan te wijzen.
2. Er zijn geen financiële consequenties.
3. De betrokkenen (aanvragers) ontvangen daags na besluitvorming informatie

over dit besluit. Het besluit wordt gepubliceerd in de stadskrant.
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd naar de commissie

Ontwikkeling.

3. Beoogd resultaat
Het tijdig vaststellen van de koopzondagen geeft duidelijkheid voor de ondernemers
en de burgers.
De koopzondagen voor 2012 worden:

a. Centrum-Zuid: 8 januari, 5 februari, 4 maart, 25 maart (alleen V&D), 1
april, 22 april (Bloemencorso), 6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 2
september, 30 september (alleen V&D), 7 oktober, 4 november, 18
november (Intocht Sinterklaas), 2 december, 16 december (Kerstmarkt), 23
december en 30 december.

b. Noord: 22 januari, 26 februari, 4 maart, 9 april, 17 mei, 28 mei, 17 juni,
30 september,14 oktober, 23 december, 26 december en 30 december.

c. Schalkwijk-Oost: 29 januari, 26 februari, 25 maart, 29 april, 24 juni, 30
september, 28 oktober, 25 november, 2 december, 16 december, 23
december en 30 december.

d. Zuid-West: 1 januari, 5 februari, 11 maart, 1 april, 9 april, 17 mei, 28
mei, 3 juni, 7 oktober, 2 december, 16 december en 26 december.

f. Waarderpolder: 8 januari, 29 januari, 26 februari, 1 april, 9 april, 6 mei,
17 mei, 28 mei, 23 september, 21 oktober, 23 december en 26 december.

g. Gen. Cronjéstraat: 29 januari, 26 februari, 25 maart, 29 april, 24 juni,
29 juli, 26 augustus, 30 september, 28 oktober, 25 november, 23 december
en 30 december.
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4. Argumenten
1.1. Het vaststellen van de koopzondagen is conform de Verordening Winkeltijden
2004
Bij het aanwijzen van de koopzondagen is rekening gehouden met de wensen van
de aanvragers, de verdeling van de koopzondagen over het jaar en de nota
´Beleidsregels winkelopenstelling op zon- en feestdagen’.
Bij het toewijzen geldt de volgende prioriteitsvolgorde: winkeliersvereniging,
collectief ingediend, individueel ingediend, verwacht aantal bezoekers. Daarnaast
wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de door de aanvrager aangegeven
volgorde van belangrijkheid.
Voor de winkelgebieden Noord, Zuid-West en Waarderpolder zijn 2de paasdag, 2de

pinksterdag, hemelvaartsdag en 2de kerstdag als vaste koopzondagen opgenomen in
het beleid.

a. Centrum-Zuid
De door de winkeliersvereniging ingediende voorkeursdata zijn gehonoreerd.

b. Noord
Er zijn 4 data vastgesteld in het beleid, de overige 8 dagen zijn verdeeld over de
ingekomen voorkeursdata van individuele ondernemers. Iedere ondernemer heeft
een aantal van de doorgegeven voorkeursdata toegewezen gekregen.

c. Schalkwijk-Oost
De door de winkeliersvereniging ingediende voorkeursdata zijn gehonoreerd.

d. Zuid-West
Er zijn 4 data vastgesteld in het beleid, de overige 8 dagen zijn verdeeld over de
ingekomen voorkeursdata van individuele ondernemers. Iedere ondernemer heeft
een aantal van de doorgegeven voorkeursdata toegewezen gekregen.

e. Waarderpolder
Er zijn 4 data vastgesteld in het beleid, de overige 8 dagen zijn verdeeld over de
ingekomen voorkeursdata van individuele ondernemers. Iedere ondernemer heeft
een aantal van de doorgegeven voorkeursdata toegewezen gekregen.

f. Gen. Cronjéstraat
De door de winkeliersvereniging ingediende voorkeursdata zijn gehonoreerd.

5. Kanttekeningen
1.1. De Koopzondagen zijn niet evenredig over de maanden verdeeld
De aanvragers van de winkelgebieden Noord, Zuid-West, Waarderpolder en
Schalkwijk hebben er voor gekozen geen spreiding van de koopzondagen over alle
maanden van het jaar in te dienen. De gemeente heeft dit overgenomen aangezien
dit niet als eis is opgenomen in het beleid.

6. Uitvoering
Na vaststelling worden de koopzondagen ingevoerd op de website van Haarlem en
op de wijkpagina’s. Ook worden de data ingevoerd op de site van
koopzondagen.net.
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Parallel aan deze procedure loopt het voorstel aan de gemeenteraad voor het
instellen van vrije koopzondagen in Haarlem. Indien dit voorstel wordt
aangenomen, vervallen de aangewezen koopzondagen vanaf 1 maart 2012. Iedere
ondernemer die onder de winkeltijdenwet valt mag dan zelf bepalen op welke zon-
en feestdagen de winkel/standplaats open gaat.

7. Bijlagen
Bijlage 1: aanvragen koopzondagen 2012.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester



Bijlage 1: aanvragen koopzondagen 2012

koopgebied Aanvrager
Toegewezen data

opmerkingen
jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec

I Centrum-
Zuid City Haarlem 8 5 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2, 23,30 Koopzondag

22 18 16 Tegelijk met evenement
25 30 alleen V&D

Vomar 4, 18 2,16,23, 30
II. Noord Karwei 26 9 17, 28 30 14 30
(zonder
Cronjé)

Plus
Supermarkt 22 26 17, 28 26

AH Bouwens 4 17, 28 17 23, 26, 30
9 17, 28 26 vaste data in beleid

III.Schalkwijk-
Oost WV Schalwijk 29 26 25 29 24 30 28 25 2,16,23, 30

Vomar 28 25 2,16,23, 30
IV. Zuid-West Deka Tuin 1,9 17,28 2,16

Vos/ AH 1 5 1, 9 17, 28 3 2, 26
Van Kalmt-
hout Auto 11 9 17, 28 7 16, 26

9 17, 28 26 vaste data in beleid
V.
Waarderpolder Gamma 8, 29 26 1, 9 17, 28 23 21 23, 26

Ikea 8, 29 26 1, 9 6, 17, 28 23 21 23
9 17, 28 26 vaste data in beleid

VI. Gen.
Cronjéstraat WV Cronjé 29 26 25 29 24 29 26 30 28 25 23, 30


