
 

Schriftelijke vragen betreffende collegebesluit pilot koopzondagen Haagse Mart 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,       

 

Den Haag, 1 juli 2016 

 

Geachte voorzitter,  

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag het besluit ‘Instellen pilot 

zondagsmarkt Herman Costerstraat’ en ‘Uitdelingscriteria zondagsmarkt Herman Costerstraat’ 

genomen - zonder de raad hierbij te betrekken én zonder de raad hierover te informeren - teneinde 

een pilot voor drie koopzondagen in 2016 in te stellen voor de Haagse Mart. Dat is in tegenspraak met 

de toezegging - op z’n minst niet in de geest van de toezegging - zoals gedaan in de vergadering van 

onder andere de commissie Bestuur van 18 november 2015. Ook in eerdere debatten met het college 

was de wethouder BSKB zeer duidelijk over het eerst informeren van de raad over de eventuele 

zondagsopenstelling, alvorens over te gaan tot een besluit inzake zondagsopenstelling. De 

ChristenUnie/SGP-fractie betreurt deze gang van zaken en stelt daarom, conform artikel 30 van het 

reglement van orde, de volgende vragen: 

 

In de commissie Bestuur van 18 november 2015 heeft de wethouder aangegeven de raad te zullen 

consulteren als de Marktverordening aangepast wordt op het punt van de zondagsopenstelling. Op 

basis van de vigerende Marktverordening (art. 4) en in aanvulling op het Marktreglement 2013 wordt 

nu een pilot gestart. 

1. Waarom hebt u een besluit genomen inzake het instellen van een pilot, zonder de raad daarbij 

te betrekken?  

 

In diezelfde commissie Bestuur gaf de wethouder aan dat hij wilde dat of iedereen mee zou doen en 

de kraam openstelt, of helemaal niemand en de Haagse Mart op zondag gesloten blijft. De wethouder 

BSKB gaf dit aan naar aanleiding van het voorbeeld c.q. de vraag van de ChristenUnie/SGP-fractie of 

hij een Haagse Mart, waarvan slechts 60% zijn kraam openstelt, wenselijk vindt. 

2. Waarom bent u toch akkoord gegaan nu 30% - dus niet de gehele Mart - aangegeven heeft 

zijn kraam niet te openen? 

3. Was de onder marktkooplui gehouden enquête representatief voor de gehele Haagse Mart? 

Wat was de exacte uitkomst? En kunt deze nader toelichten? 

 

Voor vaste standplaatshouders is aanwezigheid verplicht. Er bestaat een beperkte periode voor 

geoorloofde afwezigheid en verlof daarbuiten. Bij laatstgenoemd verlof gaan de zogenaamde teldagen 

in. Huurkosten lopen dan door. 

4. We hebben begrepen dat het meedoen tijdens de pilot van drie koopzondagen op vrijwillige 

basis geschiedt. Kunt u bevestigen dat er geen enkele consequentie verbonden is aan het niet 



meedoen aan de pilot met koopzondagen? Zijn er aan deze drie koopzondagen extra 

marktgelden of andere kosten verbonden voor de 70% aanwezige standhouders en de 30% 

afwezige standhouders? Zo ja, welke, hoeveel en hoe worden deze kosten toegedeeld? 

 

Een extra dag open betekent voor veel ondernemers simpelweg een verspreiding van dezelfde 

weekinkomsten over meer dagen, terwijl er meer lasten tegenover staan (tenzij het bezoekersaantal 

c.q. de omzet minimaal evenredig stijgt). Daardoor ontstaat voor ondernemers een druk op de 

maandag. Voor de gemeente is het tegelijkertijd van belang de Haagse Mart kostendekkend te 

houden. 

5. In de evaluatie van de pilot dient niet alleen sec naar de zondagsopenstelling te worden 

gekeken, maar ook naar de gevolgen voor de andere marktdagen. Bent u daartoe bereid? 

 

6. Wanneer is de pilot geslaagd volgens het college? Op basis van welke criteria wordt dat 

bepaald en wordt besloten over een eventueel vervolg? 

 

7. Op welke manier bent u voornemens bij een geslaagde pilot met de koopzondagen om te 

gaan? Op welke manier zult u de coöperatie, belangenverenigingen, omwonenden en 

marktkooplui meenemen in het gesprek? Bent u bereid alvorens enig verdergaand besluit te 

nemen een openbare inloopavond te organiseren en de raad van tevoren te consulteren? 

 

8. Hoe gaat u om met marktkooplieden die ook bij een eventueel vervolg op de pilot niet willen 

meedoen aan het openstellen van hun kraam op zondag? Zullen er voor hen in dat geval 

geen consequenties zijn met betrekking tot teldagen en marktgelden? 

 

Met een eventueel vervolg op de pilot vrezen marktkooplieden een verdere verhoging van de 

marktgelden, waaronder huurkosten. Het argument vanuit de gemeente dat wordt aangevoerd 

hiervoor is volgens de marktkooplieden dat de exploitatie van de Mart kostendekkend moet zijn.  

9. Welke verhoging van de exploitatiekosten zijn er bij het instellen van een extra koopzondag? 

Graag een nadere toelichting. Krijgt dit een vertaling in de marktgelden? Bent u bekend met 

het feit dat de marktkooplieden nu al hun huur amper kunnen betalen en gebukt gaan onder 

de recente extreme verhoging? Op welke wijze is het college voornemens marktkooplieden 

daarin tegemoet te komen? 

 

Pieter Grinwis 

ChristenUnie/SGP 


