Inbreng raadsvergadering 1 november 2018 bij initiatiefvoorstellen winkelopenstelling van
supermarkten op zondag

Voorzitter,
De wijze koning Salomo eindigt het Bijbelboek Prediker met de conclusie: Vrees God, en
houdt Zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. Wie God vreest, neemt Hem volkomen
serieus in leer en in leven. Alleen al om die reden zijn wij als SGP-fractie voor zondagsrust.
De zondag is de dag van de Heere: een dag waarop de mens niet alleen moet, maar vooral
ook mág rusten. Het is een groot voorrecht om elkaar op zondag te ontmoeten in de kerk en
samen te luisteren naar het Woord van God. Omdat de Bijbel ons oproept om de rustdag te
houden zal de SGP nooit meewerken aan winkelopenstelling op zondag.
Voorzitter,
Gods geboden zijn goed voor alle mensen. Deze conclusie van Salomo brengt ons bij de
maatschappelijke en sociale waarde die de zondag als rustdag heeft. Daar zien wij sterke
secundaire argumenten die ons principiële standpunt ten aanzien van de zondag
ondersteunen. iedereen is gebaat bij één dag rust in de week. Alles staat even stil; heel de
stad komt tot rust. Iedereen kan even uitblazen. Dat maakt de zondag een belangrijk sociaal
en maatschappelijk rustpunt in de week.
Daarom is het voor ons onbegrijpelijk dat steeds meer gemeenten ruim baan geven aan
winkelopenstelling op zondag. Daarbij gaat meer dan alleen de zondagsrust verloren. Grote
winkelketens grijpen hun kans. Kleine winkeliers moeten het veld ruimen. Dat helpt bepaald
niet om de teloorgang van binnensteden en winkelstraten tegen te gaan. En dan hebben we
het nog niet eens over de logistieke druk bij toeleveranciers die ontstaat als gevolg van de
openstelling van winkels. Het loslaten van de zondagsrust lijkt in de ogen van velen vrijheid
te bieden, maar het geeft dwang. We noemen dan de morele druk bij het winkelpersoneel,
de toeleveranciers, de transporteurs en de middenstand om ook op zondag te gaan werken.
Het leidt dus altijd tot meer. Wie het economisch belang boven alles laat gaan, introduceert
zo een moderne vorm van slavernij. Slaaf van de 24-uurs-economie. En dat vinden we
opvallend, want de rustdag hebben we ook gekregen om te vieren dat de slavernij juist
voorbij is. Als Mozes in Deuteronomium zijn laatste woorden spreekt tot het volk Israël, dan
geeft hij een bijzondere reden waarom het volk de rustdag uit Gods hand ontvangt. Kort
samengevat zegt hij: "Want u zult gedenken dat u een slaaf in Egypte bent geweest en dat
de HEERE uw God u van daar heeft uitgeleid, daarom heeft God u geboden om de rustdag te
houden".
Voorzitter,
Het mag u duidelijk zijn dat de SGP-fractie op grond van de norm van Gods Woord en de
waarde van een gezamenlijke rustdag voor alle mensen tegen het initiatiefvoorstel van VVD,
D66 en PvdA zal stemmen. Met een proefopenstelling van supermarkten op zondag zou een
wissel omgezet worden. We komen dan in een situatie, die haaks staat op de samenleving
die we als SGP voor ogen hebben.
Vanavond behandelen we ook nog een tweede initiatiefvoorstel. Bij de installatie van deze
gemeenteraad dit voorjaar liet GroenLinks weten dat er meer mogelijk moet worden op
zondag. GroenLinks wilde verandering. Naar ons gevoelen is het initiatiefvoorstel van
ChristenUnie, CDA, GroenLinks en GBK bedoeld om daar nadere invulling aan te geven en
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winkelopenstelling op zondag voor supermarkten mogelijk te maken. Die verandering is wat
de fractie van de SGP betreft echter geen verbetering.
We vinden het ook niet sterk dat er wordt voorgesteld om over de vraag of supermarktenop
zondagmiddag open mogen een nieuwe volksraadpleging te houden. Dit onderwerp is in de
campagnetijd allerminst vergeten en de samenleving had op dit punt een helder besluit
verwacht. Gaan we nu de campagne weer overdoen omdat de uitkomst van de verkiezingen
ons misschien niet welgevallig is? Dat is niet een besluit nemen, maar het doorschuiven van
de hete aardappel naar de toekomst. We hebben ook al eerder gezegd dat we moeten
oppassen dat we onze inwoners niet voor de gek houden. Waarom een heel proces optuigen
als je op basis van de verschillende uitgangspunten al weet wat de uitkomst is? Het
voorgestelde proces wekt ook verwachtingen die helemaal niet waargemaakt kunnen
worden. Het is nu aan de partijen om hun verkiezingsprogramma's waar te maken, daar
hebben onze inwoners recht op. Als SGP-fractie zullen we dat doen en daar hebben we geen
proces voor nodig.
Voorzitter,
U kent ons standpunt. Vanavond hebben we dat opnieuw voor het voetlicht gebracht. We
baseren ons standpunt op het fundament van Gods Woord. En dat is een stevig fundament
waar Maarten Luther van zegt: Gods Woord houdt stand in eeuwigheid. We baseren ons dus
niet op de economische argumenten, niet op de mening van de supermarktondernemers,
niet op de behoefte van inwoners om boodschappen te kunnen doen en niet op de uitkomst
van welk proces dan ook. Wel op de conclusie van de wijze koning Salomo: Vrees God, en
houdt Zijn geboden, want dat betaamt alle mensen.
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