
 
Toelichting toeristisch regime  
Met deze toelichting geeft de gemeenteraad gevolg aan de motiveringsplicht als bedoeld in artikel 3, 
zevende lid, van de Winkeltijdenwet (verder: Wtw). Deze motivering bevat twee onderdelen. In de 
eerste plaats betreft het de onderbouwing van de toepassing van artikel 3, derde lid, onder a, de 
“toerismebepaling”. Ten tweede betreft het de daarbij nodige grondige afweging van betrokken 
belangen als o.a. werkgelegenheid, zondagsrust, leefbaarheid, veiligheid, openbare orde, 
consumentenbehoeften. De onderstaande motivering voldoet aan deze wettelijke eisen.  
De gemeenteraad heeft op grond van artikel 3, derde lid, onder a van de Wtw de bevoegdheid om bij 
verordening als de onderhavige vrijstelling te verlenen van het verbod om winkels op zon- en 
feestdagen geopend te hebben. Er dient sprake te zijn van:  

1. op de gemeente of een deel daarvan gericht toerisme met een substantiële omvang,  

2. met dien verstande dat de aantrekkingskracht voor dat toerisme geheel of nagenoeg geheel is 
gelegen buiten de verkoopactiviteiten die door de vrijstelling mogelijk worden gemaakt (het 
toerisme dient autonoom te zijn).  

 
De vaststelling of aan deze voorwaarden is voldaan, vergt een beoordeling van alle feiten en 
omstandigheden van het geval, welke nauw verweven is met de specifieke situatie van deze 
gemeente. De gemeenteraad heeft daarom een zekere beoordelingsvrijheid, die de rechter bij zijn 
toetsing behoort te respecteren.  
De gemeenteraad stelt vast dat, om hiernavolgende redenen, aan deze toepassingsvoorwaarden is 
voldaan.  
 
Er is sprake van een autonoom toerisme met een substantiële omvang.  
 
In haar rapport “Beschrijving toeristische aantrekkingskracht De Stok/ Roosendaal”

1
 concludeert het 

NRIT dat recreatie en toerisme in Roosendaal van substantiële betekenis zijn vanwege de omvang 
van het aanbod, de omvang van het verzorgingsgebied en de economische betekenis zoals die tot 
uiting komt in de bestedingen.  
 
 

“Gebleken is dat het beschikbare aanbod in de gemeente Roosendaal met betrekking tot het 
dagtoerisme en horecavoorzieningen van een dermate grote omvang is, dat die niet zouden kunnen 
bestaan als alleen de eigen gemeente als verzorgingsgebied zou moeten worden aangemerkt. Dit 
duidt op een publiekstroom van buiten het directe verzorgingsgebied. In de regio is een ruim aanbod 
aan verblijfsaccommodaties voor vakantiegangers en voor vaste gasten. Uit cijfers blijkt dat dit aanbod 
zich in grote belangstelling van de consument mag verheugen. Deze verblijfsrecreanten (zowel vaste 
als tijdelijke gasten) leveren de toeristische voorzieningen een aanzienlijke uitbreiding op in de 
potentiële bezoekersaantallen. Gebleken is bovendien dat de gemeente Roosendaal in zijn beleid 
activiteiten op het terrein van recreatie en toerisme stimuleert, mede met het oog op het bereiken van 
andere economische en sociale doelstellingen van het gemeentebeleid. De conclusie luidt dan ook dat 
recreatie en toerisme in Roosendaal van substantiële betekenis zijn vanwege de omvang van het 
aanbod, de omvang van het verzorgingsgebied (regionaal, vaste bevolking plus verblijfstoerisme) en 
de economische betekenis zoals die tot uiting komt in de bestedingen

2
”.  

 
Voorts wordt in het voornoemde NRIT-rapport gewezen op het grote aandeel dat het Recreatiepark 
De Stok heeft in het recreatieaanbod. Dit en het unieke karakter worden in een adviesrapport van 
LAgroup

3
 als volgt onderschreven: “Het is een in Nederland weinig voorkomend (in schaal en 

samenstelling) cluster van recreatievoorzieningen (.“ en “Het is voor Nederlandse begrippen een 
groot en onderscheidend vrijetijdscluster met bovenregionale uitstraling. In een rapport van 
Goudappel-Coffeng

4
 wordt gesproken van “een bezoekersaantal dat boven de 750.000” bezoekers per 

jaar ligt. Het gebied De Stok (het recreatiepark en het aangrenzende factory outlet center Rosada) is 
in 2007 in het kader van het thema “leisure” nog genomineerd voor de “Ruimte & Mobiliteitsprijs
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2007”. Deze nominatie was vooral ingegeven door de integrale aanpak van en de synergie tussen het 
recreatiepark en outletcentrum.  
 
Voor een betere beeldvorming is een korte algemene beschrijving van het toeristisch-recreatieve 
aanbod van Roosendaal als bijlage opgenomen.  
 
Op grond van voornoemde adviesrapporten en de bijlage “Het toeristisch-recreatieve aanbod van 
Roosendaal – in het kort” wordt geconcludeerd dat in de gemeente Roosendaal sprake is van een 
autonoom toerisme met een substantiële omvang. Er is namelijk een aantal unieke toeristische 
trekpleisters c.q. voorzieningen aanwezig, op grond waarvan Roosendaal zich onderscheidt van 
andere gemeenten. Bovendien is de aantrekkingskracht voor dat toerisme geheel of nagenoeg geheel 
gelegen buiten de verkoopactiviteiten die door de vrijstelling mogelijk worden gemaakt.  
 
Mede gelet op de voorwaarden die de wet (WTW) stelt aan de toepassing van de toerismebepaling 
gaat het vooral om de aanwezigheid van:  
 

� een omvangrijk toeristisch-recreatief totaalproduct met een (boven)regionaal bereik:  

• culturele en cultuurhistorische voorzieningen: Schouwburg De Kring, diverse podia (Sint-Jan, 
Erato, podium Parrotia, Anno 1810), theater-en concertzaal In den Wouwdfluit, 
openluchttheater Vrouwenhof, City-bioskoop, museum Tongerlohuys, brandweermuseum, 
grafisch museum In Den Groenen Zonck, diverse ateliers, galeries, beeldentuinen en 
expositieruimten, bijzondere gebouwen, kerken en hofjes (Landgoed Wouwse Plantage, 
Mariagaard, oude raadhuizen Wouw en Roosendaal, Lambertuskerk Wouw, St. Janskerk 
Roosendaal, Markt Wouw, Markt Roosendaal, De Vlaamse Schuur, de Wouwse kasteelweide; 

• natuur en recreatiegebieden: de bosgebieden Wouwse Plantage en Visdonk/ Rozenven, de 
Roosendaalse Vliet, verschillende beekdalen/ ecologische verbindingszones (o.a. 
Watermolenbeek, Engebeek en Smalle Beek), talrijke viswateren (o.a. Tolbergvijver en 
Stokvijver) en vele parken (Emile van Loonpark, Park Vrouwenhof, Godwaldtpark, 
Coenenpark, Marijnenpark);  

• leisure-, sport- en recreatievoorzieningen:  

o kinderboerderij Minnebeek en milieu edatief centrum;  

o Speeltuin Vrouwenhof, kleinere speeltuinen (Kade, St. Joseph) en overdekt 
kinderspeelparadijs Ballorig;  

o Zwembad De Stok, Sauna, Health City (fitness, aerobics, etc.) en diverse andere 
fitnessaccommodaties;  

o Golfbaan De Stok, golfbaan Wouwse Plantage;  

o Bowling;  

o Kart Centre Roosendaal, duikcentrum Mega-diving, Indoor Sky-dive, Klimcentrum 
Yellowstone, Outdoor Paintball , Squashpark Sieben, overdekte ijsbaan (tijdelijk in 
winterseizoen), diverse sportparken (voetbal, hockey, atletiek, enz.) en overdekte 
sportcentra.  

• toeristisch-recreatieve routestructuren gemeentegrensoverschrijdende routes voor de 
recreatievaart (grensoverschrijdende vaarroute, vaarroute West-Brabant), auto (Zeven 
Heerlijckhedenroute), fiets (diverse recreatieve fietspaden/ fietsroutes, incl. 
fietsknooppuntennetwerk en Landelijke Fietsroutes) en ook mountainbikes, ruiterroutes (i/o), 
trimcircuits en vele wandelpaden/ -routes (LAW, MLAW en lokaal).  

• verblijfsaccommodatie en horeca: Roosendaal beschikt over een bovengemiddeld aanbod aan 
gelegenheden voor eten, uitgaan en overnachten. Met 41 restaurants, 85 cafe‟s, 57 
fastfoodzaken, 6 hotels, 3 grote campings en 3 kleinere (mini)campings is er volop keuze en 
ook voor ieder wat wils
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. Het restaurant “Mijn Keuken” in Wouw heeft een Michelinster.  

 
� een groot en onderscheidend vrijetijdscluster Recreatiepark De Stok met bovenregionale 

uitstraling.  
Recreatiepark De Stok heeft een belangrijk aandeel in het voornoemde product door de  
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aanwezigheid van een overdekt zwembad met meerdere binnenbaden en een buitenbad, een 9-
holes golfbaan met afslagcentrum, een multifunctioneel sportcentrum (met o.a. tennis- en 
squashbanen, badmintonhal, aerobics, fitness), een overdekt kartcenter, een binnenspeeltuin met 
lasergames, een duikcentrum, een unieke sky-dive, een grote visvijver en een sauna en 
beautycentrum (met plannen voor een hotel) en een restaurant. Het is een in Nederland in schaal 
en samenstelling weinig voorkomende clustering van recreatievoorzieningen

7
. De concentratie 

van een groot aantal leisurevoorzieningen in het recreatiepark zorgt voor een belangrijke 
meerwaarde in attractiviteit. Het recreatiepark is daardoor een groot en onderscheidend 
vrijetijdscluster met bovenregionale uitstraling.  

 
� een unieke toeristische Indoor Skydive-voorziening met internationale allure  

In het recreatiepark is het eerste en enige indoor skydive centrum van de Benelux gevestigd. Ook 
wereldwijd is indoor skydiving door het beperkte aantal voorzieningen zeker nog uniek. Vanwege 
deze uniciteit en het specifieke aanbod heeft de Indoor Skydive een internationaal bereik.  

 
� een omvangrijk evenementenprogramma met een (boven)regionaal bereik:  

o.a. carnaval (incl. grote optocht), internationale ABBA-dag, Koninginnedag, geraniummarkt 
(Wouw), Landgoeddag Wouwse Plantage, voorjaars- en najaarstapage, smartlappenfestival, 
Roosendaal Zingt, de jeugdronde, Antiek-, Boeken- en Curiosamarkt (6x / jaar), Theaterfestival 
Hartstocht, Hap Stap Festival, Harvest Fair, Roosenboule, Kaaijazz, straatvoetbal toernooi, 
Zomerklassieker van Brabant (Halve Marathon), Beachvolleybaltoernooi, Hel van de Pin, Super 
Draai van de Kaai, Dancetour, Palm Parkies, Tongerlopleingeluiden, Festival Plein 7, 
Roosendaalse Kermis, Wouwse Kermis, Blommenblues- en Blommenkindersfestival, Circus 
Renz, Roosendaals Treffen, Intocht St. Nicolaas, Winter in Roosendaal (Christmas Fair, Ice 
World Roosendaal en Roosendaal Zingt Kerst).  

 
� grootschalige evenementen met een onderscheidend vermogen en bovenregionale    

        aantrekkingskracht 

Een aantal evenementen onderscheidt zich om uiteenlopende redenen. Het betreft:  

• de Super Draai van de Kaai: een profwielercriterium met breed randprogramma en daardoor 
landelijke belangstelling en veel (wielerminnende) bezoekers uit de verre omtrek van 
Roosendaal;  

• de Kermis in Roosendaal vindt gedurende 7 dagen plaats in het hart van de stad; deze kermis 
behoort tot de top 10 van kermissen in Nederland en trekt met grote attracties en vanwege 
zijn omvang vele bezoekers uit de verre omtrek van Roosendaal;  

• Harvest Fair (en Christmas Fair): een uniek en groot evenement voor iedereen die van 
buitengewoon leven houdt op het Landgoed Wouwse Plantage. De uniciteit (vooral van de 
wintereditie) is niet alleen gelegen in de samenstelling van 120 exposanten en de vele 
demonstraties, maar ook in de prachtige setting die het landgoed (de gebouwen en het bos) 
biedt. Het event duurt 4 dagen.  

 
Deze trekpleisters worden genoemd en uitgebreider beschreven in de VVV-citywijzer “Hallo 
Roosendaal” en op de gedeelde website van www.beleeftinroosendaal.nl en 
www.vvvroosendaal.nl.  
De verschillende producten zijn uiteraard ook terug te vinden in de specifieke brochures en op de 
specifieke websites van de verschillende attracties en evenementen (zoals o.a.: 
www.recreatieparkdestok.nl , www.indoorskydive.com , www.dedraai.nl , www.harvestfair.nl )  
als ook op algemene toeristische websites als die van de ANWB www.anwbdagjeuit.nl.  

 
Het toeristische- recreatieve aanbod is autonoom (grotendeels geheel onafhankelijk van het 
winkelapparaat) gegroeid. Dat geldt ook voor het merendeel van de specifiek genoemde 
toeristische trekpleisters. Het Recreatiepark De Stok is gebouwd op het terrein van het 
voormalige en gelijknamige openlucht zwembad en is “afgerond” met de realisatie van de Indoor 
Skydive in 2006. De Roosendaalse kermis heeft reeds een lange traditie en ook de Draai van de 
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Kaai prijkt als sinds 1980 op de Roosendaalse evenementenkalender en de landelijke 
wieleragenda. Deze trekpleisters maken derhalve al geruime tijd onderdeel uit van het toerisme in 
de gemeente en trekken sindsdien (totaal beschouwd) in toenemende mate toeristen. In 2008 is 
de toerismebepaling van de Winkeltijdenwet. voor de eerste keer toegepast om het toerisme te 
bevorderen. In de binnenstad is de extra openstelling van winkels op zon- en feestdagen (op 
basis van het toeristische regime) sindsdien vooral gekoppeld aan evenementen die op zondag in 
de binnenstad plaatsvinden (ijsbaan, kermis, Roosendaals Treffen, Roosendaal Zingt, Halve 
Marathon, enz.). Ondernemers uit Recreatiepark De Stok geven aan dat winkelcentrum Rosada 
een belangrijke ondersteuning biedt aan het functioneren van het recreatiegebied.
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 Derhalve is 

gebleken dat de genoemde trekpleisters een autonome aantrekkingskracht hebben op toeristen.  
 
De beschikbare cijfers geven ook aan dat er sprake is van veel meer dan “enig” toerisme. De 
cijfers in onderstaande tabel geven aan dat voldaan wordt aan de voorwaarde van een 
“substantieel” toerisme. 
 

 Aantal Bron: 

Algemeen Gemeente Roosendaal  Wijkatlas gemeente Roosendaal 2010 

- aantal inwoners gemeente Roosendaal (01-01-2010) 77.579  

- gem. persoonlijk inkomen per  inwoner 2008 (per jaar) € 20.700,- CBS, regionaal inkomensonderzoek 

- gem. besteedbaar inkomen per part. Huishouden (per jaar) € 33.400,-  

   

Werkgelegenheid/ banenontwikkeling in toeristische sector
9
  Wijkatlas gemeente Roosendaal 2010/ 

vestigingenregister 2009 

- aantal arbeidsplaatsen horeca gemeentebreed 1251  

- aantal arbeidsplaatsen horeca centrum 632   

- aantal arbeidsplaatsen cult/recr/sport gemeentebreed 634  

- banenontwikkeling horeca 2005-2009 + 120 Vestigingenregister 2009 

- banenontwikkeling cult./recr./sport 2005-2009 + 90  

   

Aantal overnachtingen (gemiddeld per jaar 2007 t/m 2010)  Opgave toeristenbelasting ‘07 t/m ‘10 

- hotels 38.855  

- campings 76.738  

- totaal 115.593  

   

Inkomsten toeristenbelasting 2010 (tarief € 1,-) 108.295 Jaarrekening gemeente R’daal 
toeristenbelasting 

   

Bezoekersaantallen / passantentellingen trekpleisters   

- indicatie bezoekersaantal Recreatiepark De Stok 750.000 Verkeerstellingen Stokweg 2007 

- doorberekening aantal passanten / jaar winkelhart Roosendaal 8.320.000 Locatus tellingen 2007 t/m 2010 

- schatting  gem. bezoekersaantal Roosendaalse Kermis 200.000 - 

- gem. bezoekersaantal Draai van de Kaai 35.000  

- aantal raadplegingen VVV-website (aantal hits/ per jaar)  2010  
  aantal unieke bezoekers VVV-website/ per jaar, 2010 

262.000 
154.000 

Opgave VVV 

 
De toeristische trekpleisters zijn vooral gelegen in het stadscentrum van Roosendaal, aan de 
westrand van stad en in de bosgebieden ten zuiden van de stad Roosendaal. Deze trekpleisters 
zijn in belangrijke mate gebaat bij een ondersteunende winkelopenstelling in de directe nabijheid. 
Voor de trekpleisters in het centrum (het ruime evenementenaanbod, het totaalaanbod aan 
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culturele, cultuur- historisch voorzieningen en de horeca) is in deze vooral de relatie met de 
winkels in de aangrenzende winkelgebieden van belang. Voor Recreatiepark De Stok gaat het 
vooral om de relatie met Rosada. Het belang van de winkelopenstelling is voor een belangrijk 
deel gelegen in het vergroten van de aantrekkingskracht en daarmee het promotionele bereik van 
het toeristisch-recreatieve aanbod. Het zap-gedrag van de huidige consument brengt met zich 
mee dat een breder meer gevarieerd productaanbod een steeds grotere rol vervult in de keuze 
voor een toeristische bestemming. Winkels versterken niet alleen de aantrekkelijkheid van de 
trekpleisters maar zorgen tegelijkertijd voor een groter promotiebereik. Op haar website 
benadrukt Recreatiepark De Stok de meerwaarde door het promoten van een dagje sporten, 
relaxen, winkelen en eten in het recreatiepark.10  
 

Er is niet zo zeer sprake van bezoekers aan Rosada die ook naar het recreatiepark komen, maar 
vooral van meer bezoekers aan het recreatiepark, die door de aanwezigheid van Rosada vaker 
en vanuit een veel grotere omtrek naar het gebied komen. 
 
Bovengenoemde motivering is onderwerp geweest van nadere overweging in het kader van een 
bezwaarprocedure van de Stichting tegen Verruiming Zondagopenstelling en 29 lokale winkeliers. 
Naar aanleiding van het advies van de commissie voor de bezwaarschriften ten aanzien van dit 
bezwaarschrift is op verzoek van de gemeenteraad een nader onderzoek gedaan naar de 
toeristische aantrekkingskracht van de gemeente Roosendaal. Dit onderzoek van Grontmij B.V., 
genaamd ‘Toerisme in Roosendaal’

11
 van 27 april 2012 bevestigt volledig het standpunt dat in 

Roosendaal sprake is van autonoom en substantieel toerisme. 
 
De belangenafweging  
Omdat aan de voornoemde toepassingsvoorwaarden van artikel 3, derde lid, onder a, WTW is 
voldaan maakt de gemeenteraad gebruik van haar bevoegdheid om met deze toerismebepaling 
vrijstelling te verlenen van het verbod om winkels op zon- en feestdagen geopend te hebben.  
De nieuwe Winkeltijdenwet schrijft uitdrukkelijk voor dat bij een besluit tot het toepassen van de 
het toeristisch regime een belangenafweging moet plaatsvinden. Zoals voorgeschreven in de wet 
zijn de navolgende belangen hierbij betrokken:  

• werkgelegenheid en economische bedrijvigheid in de gemeente, waaronder mede wordt 
begrepen het belang van winkeliers met weinig of geen personeel en het belang van het 
winkelpersoneel,  

• de zondagsrust in de gemeente,  

• de leefbaarheid, de veiligheid en de openbare orde in de gemeente.  
 

Daarnaast zijn ook andere belangen meegewogen zoals het belang van de consumenten (de 
inwoners van de gemeente), het voorkomen van oneerlijke concurrentie en de vermindering van 
administratieve lasten.  
 
Zoals blijkt uit de navolgende toelichting zijn deze belangen bij de vaststelling en toepassing van 
het toeristisch regime voldoende afgewogen. Bij deze belangenafweging is ook bezien of aan het 
vrijlaten van de koopzondagen beperkingen moeten worden gesteld, bijv. in het aantal 
koopzondagen, met betrekking tot de winkeltijden op de betreffende koopzondagen of de 
noodzaak van een gedifferentieerd regime per stadsdeel, wijk of dorp. De laatste jaren is ervaring 
opgedaan met een gedifferentieerd toeristisch regime; deze ervaring en ook de daaraan 
voorafgegane belangenafweging golden zijn als vertrekpunt meegenomen in de navolgende 
belangenafweging.  
 
Alle belangen in ogenschouw genomen kiest de gemeenteraad ervoor om het 
koopzondagenregime volledig vrij te geven. Aan dit voorstel liggen de volgende overwegingen 
(en daarmee de navolgende belangenafweging) ten grondslag. 

 
a. Ervaring afgelopen jaren  
Voorafgaande aan de invoering van het toeristisch regime heeft in 2007 een uitgebreide 
consultatie van belanghebbende partijen plaatsgevonden. De daar opgedane kennis, de concrete 
inbreng van de geconsulteerde partijen en ook de destijds gemaakte overwegingen zijn 
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meegenomen in deze belangenafweging. Met het huidige (ruime) regime zijn de afgelopen 4 jaar 
al veel ervaringen opgedaan. De uitvoering van het “koopzondagen”besluit is jaarlijks met 
betrokkenen geëvalueerd. Ook de conclusies van deze evaluaties zijn meegenomen in deze 
belangenafweging.  

• Gesteld mag worden dat er zich door de invoering van het toeristisch regime geen 
problemen in het kader van leefbaarheid/ openbare orde en veiligheid hebben 
voorgedaan. Klachten zijn er niet ontvangen. Koopzondagen zijn een algemeen 
maatschappelijk geaccepteerd verschijnsel geworden, niet alleen in Roosendaal, maar 
ook in de omliggende gemeenten en in vele andere gemeenten in ons land.  

• Vanuit het georganiseerde bedrijfsleven is steeds aangegeven dat men af wil van de in 
hun ogen oneerlijk beperking tot maximaal 15 koopzondagen; niet zozeer omdat men 
meer collectieve koopzondagen voor ogen heeft, maar om individuele ondernemers de 
kans te bieden om ook op andere zondagen open te zijn en in te kunnen spelen op 
gelegenheden die zich voordoen.  

• De jaarlijkse vaststelling van de koopzondagen, de naleving en de handhaving ervan is 
zowel voor het (georganiseerde) bedrijfsleven, als voor de gemeente een 
arbeidsintensief proces gebleken met veel discussie die vooral gelegen is in de 
opgelegde beperking tot 15 koopzondagen.  

 
b. Maatschappelijke ontwikkelingen  
Met de vergroting van de arbeidsparticipatie is de noodzaak om in het weekend te kunnen 
winkelen steeds belangrijker geworden. Daarbij komt dat de "vrije" zaterdag in een doorsnee 
gezin vaak al gevuld moet worden met allerhande andere activiteiten (sport, hobby, sociale 
contacten, werkzaamheden in en rond het huis) en er weinig tijd is om (samen) te winkelen of 
boodschappen te doen. Een speciale dag om gezamenlijk inkopen te doen wordt vooral vanuit 
dat perspectief door de consument (gemiddeld) als heel gewenst ervaren. Voor een groot aantal 
consumenten is winkelen (funshoppen) ook een door hen gewenste manier van vrije 
tijdbesteding. Juist in het weekend worden door veel winkeliers de hoogste omzetten gehaald. 
Rosada is daar een sprekend voordeel van. 

 

c. Belangen ondernemers  
Voor een aantal ondernemers (denk met name aan de doe- het zelf zaken, tuincentra, maar ook 
de ondernemers van de binnenstad) is de mogelijkheid om de winkels open te stellen op zondag 
van essentieel belang. De noodzaak voor die ondernemers om op zondag open te kunnen zijn is 
te meer aan de orde omdat zij in toenemende mate moeten concurreren met verkoop via internet 
en ook met andere gemeenten die een ruimhartig koopzondagenregime kennen. 

 
d. Gelijke behandeling ondernemers  
In dit licht bezien valt niet meer uit te leggen waarom Rosada wel alle zondagen open mag zijn, 
terwijl er aan andere winkeliers (binnenstad, supermarkten, bakkers, Go-Stores) wel beperkingen 
worden gesteld. 

 
e. Een duidelijk regime voor burgers en ondernemers  
Daarbij komt dat de huidige regeling met alle uitzonderingen en verschillende regimes inmiddels 
erg ingewikkeld is geworden, wat de naleving daarvan ook niet bevorderd. 

 
f. Aantal collectieve koopzondagen binnenstad blijft hetzelfde  
Van cruciaal belang is verder dat het vrijgeven van koopzondagen voor de binnenstad er zeker 
niet toe zal leiden dat de winkeliers in de binnenstad op alle zondagen open zullen zijn. Collectief 
Roosendaal geeft in haar reactie aan dat zij heldere afspraken wil maken over maximaal 15 
koopzondagen voor de binnenstad, waarbij ook (nagenoeg ) alle winkels open zullen zijn en dat 
zij die koopzondagen ook collectief zullen uitdragen en communiceren. Slechts enkele winkeliers 
zullen wellicht wat vaker open zijn en voor sommige categorieën winkels zal dat mogelijk 
betekenen dat ze elke zondag de deur zullen openen (denk aan bakkers en supermarkten). Dit 
alles betekent dat voor de binnenstad het betaald parkeerregime (dat beperkingen oplegt aan 
bewoners en bezoekers van de binnenstad) alleen op die dagen hoeft te gelden dat de winkels 
collectief open zullen zijn. Bovendien zijn de Nieuwe Markt en de Biggelaar parkeergarage 
sowieso op zondagen open. Het vrijgeven van de koopzondagen zal dan ook nauwelijks leiden 
tot - voor zover die al aanwezig is - overlast voor de omgeving. 



 
g. Koppeling koopzondagen aan evenementen  
Een combinatie van koopzondagen met grote evenementen kan veel sfeer en gezelligheid bieden 
in de binnenstad. Sfeer en gezelligheid gaan dan hand in hand met economische activiteit. Om 
dat mogelijk te maken is het toeristisch regime noodzakelijk. 

 
h. Zondagsrust en belangen kleine ondernemers en personeel  
Ervaringen van andere gemeenten en ook onze eigen gemeente geven aan dat op 
zondagochtend (behoudens supermarkt en bakker) nauwelijks wordt gewinkeld. Pas in de 
middag wordt het drukker op straat. De zondagsrust op zondagochtend (van belang omdat op dat 
moment de meeste kerkdiensten plaatsvinden) wordt in de praktijk dan ook voldoende 
gewaarborgd.  
 
Bij de start met de extra koopzondagen hebben naast de milieubeweging en kerken ook met 
name kleine ondernemers en vakbonden hun zorgen uitgesproken over de uitbreiding van het 
aantal koopzondagen. Die belangen mogen zeker niet uit het oog worden verloren. Maar daarbij 
moet ook worden opgemerkt dat de mogelijkheid (en zeker niet de verplichting!) om op zondag 
de winkel open te hebben een economisch belang is waarmee rekening moet worden gehouden.  
Openstelling op zondag genereert ook extra werkgelegenheid doordat extra personeel wordt 
aangenomen en het huidige personeel de mogelijkheid wordt gegeven tot meer werken van uren 
of een combinatie van beiden.  

 
Rosada is daar een sprekend voorbeeld van en ook bij andere gemeenten (denk aan Roermond) 
zijn die effecten gemeten. Dit neemt niet weg dat met meer koopzondagen ook de druk ontstaat 
op kleine winkeliers om uit overwegingen van concurrentie ook maar open te gaan en voor 
werknemers om extra zondagen te werken. Maar dit geldt zeker niet voor alle winkeliers en 
werknemers. In de detailhandel werken veelal jonge mensen die vaak niet zo heel veel moeite 
hebben met het werken op zondagen, vaak ook omdat hen dit extra salaris oplevert. Daarbij is er 
ook een doelgroep die juist op zondag wil werken (vaak omdat men op andere dagen geen 
gelegenheid daartoe heeft). 

 
i. Afstemming met andere gemeenten  
Ondanks de aanscherping van het toeristisch regime in de wet kiezen ook veel andere 
gemeenten er op dit moment voor om de koopzondagen volledig vrij te geven, dan wel ruimte te 
geven voor een ruim aantal koopzondagen met toepassing van het toeristisch regime. Zo hebben 
onlangs gemeenten als Zoetermeer en de plattelandsgemeente Rheden het aantal 
koopzondagen volledig vrij gegeven.  
 
Uit ambtelijke informatie bij de omliggende gemeenten valt af te leiden dat alle gemeenten 
tenminste het huidige regime handhaven dan wel verder uitbreiden. Van afstemming tussen de 
gemeenten is in die zin sprake dat de grotere gemeenten (Roosendaal, Bergen op Zoom, Breda, 
Etten-Leur) er voor blijven kiezen om ieder een vaste zondag in de maand collectief open te zijn. 
Zo kiest Roosendaal voor de laatste zondag van de maand en Bergen op Zoom voor de eerste. 
Hiermee wordt voorkomen dat de binnensteden van deze gemeenten elkaar onnodig 
beconcurreren en dat de consument- als hij dat wenst - altijd een gemeente in de regio heeft 
waar hij op zondag terecht kan. Bovendien kunnen deze binnensteden zo ook beurtelings 
profiteren van de synergie van Rosada. Woonboulevards, supermarkten kennen wel hun eigen 
regimes.  
 
Bezwaarprocedure  
Bovengenoemde motivering van de belangenafweging is onderwerp geweest van nadere 
overweging in het kader van een bezwaarprocedure van de Stichting tegen Verruiming 
Zondagopenstelling en 29 lokale winkeliers. Deze nadere overweging heeft ertoe geleid dat een 
zwaarder gewicht is toegekend aan de belangen van kleine winkeliers en betrokken 
winkelpersoneel. Op grond van deze belangenafweging is uiteindelijk besloten dat voor het 
gebied recreatiecentrum ‘De Stok’ de koopzondagen wel volledig vrij te geven, maar voor de rest 
van de gemeente te beperken tot maximaal 15 koopzondagen per jaar.  
 
 



Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Roosendaal in zijn openbare vergadering van 
14 juni 2012,  
 
De griffier,        De voorzitter, 
 


