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MEMO 

 
Onderwerp:  Bevoorrading Lidl Adelhof 
Datum:  26 januari 2018 
 
 
Geacht college 
 
Afgelopen dinsdag kwam ons ter ore dat u voornemens bent om de Lidl Supermarkt in de Adelhof 
toestemming te geven om voortaan ook op zondag te laden en te lossen. 
 
Wij zijn daarover benaderd door omwonenden en de nabijgelegen kerk. 
 
De ChristenUnie-SGP maakt ernstig bezwaar tegen dit voornemen en wel om de volgende redenen: 

1) Bij de behandeling van de verordening winkeltijden in 2015 is nadrukkelijk vastgesteld dat laden en 
lossen op zondag niet mogelijk is. In raadsvoorstel “Verordening winkeltijden” nr 0034/15 van 18 mei 
2015 staat: “Daarnaast wordt laden en lossen van winkels voorkomen. Het college neemt zo snel 
mogelijk een verkeersbesluit over het laden en lossen op zon- en feestdagen. Overigens heeft een 
meerderheid van de supermarktorganisaties aangegeven niet voornemens te zijn om op zondag te 
willen gaan laden en lossen.” 

2) Bij de behandeling van het voorstel is dit door ons nog eens nadrukkelijk nagevraagd en door het 
college bevestigd. 

3) Wij zijn van mening dat het college zich aan gemaakte afspraken moet houden 
4) Wij maken ons ernstig zorgen over dit voorgenomen besluit en vragen ons af of u de consequenties 

hiervan wel goed heeft beseft omdat dit: 
a. Een verdere uitholling is van de zondagsrust 
b. Een precedentwerking zal hebben naar andere supermarkten of winkeliers 
c. Het uiteindelijk niet meer te garanderen (lees handhaven) is dat laden en lossen binnen 

gemaakte afspraken (tijdvensters, materieel, etc…) blijft. 
5) Medewerking verlenen aan laden en lossen op zondag is alleen in het belang van de Lidl omdat zij 

op zondag open willen zijn. Dat hoeven ze niet te doen en dan is er ook geen noodzaak voor laden 
en lossen op zondag.  

 
Voorts maken wij bezwaar tegen de gebrekkige openheid over dit gevoelige punt. De raad is niet 
geïnformeerd over het feit dat u van afspraken met de raad wil afwijken. Behoudens een brief aan 
omwonenden is de rest van onze inwoners, voor zover wij na kunnen gaan, hier ook niet over geïnformeerd 
(wij hebben bv geen publicatie op de gemeentepagina kunnen terugvinden). Dit terwijl het besluit wel 
consequenties voor ander inwoners / dorpen en wijken kan hebben met het oog op die precedentwerking. 
 
De ChristenUnie-SGP doet dus een dringend beroep op u om af te zien van het verlenen van medewerking 
aan laden en lossen op zondag. 
 
Wellicht komen wij bij de informatie-uitwisseling van de commissie van 5 februari (publieke werken) hier nog 
op terug. 
 
 
Fractie ChristenUnie-SGP De Ronde Venen 
Wim Stam 
Ton van Sligtenhorst 
Arie Vossestein 
Martijn Vennik 


