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Inleiding 

Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het Alphenpanel. Deze peiling ging over de 

zondagsopenstelling. De gemeenteraad van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft besloten de mening 

van inwoners van Alphen aan den Rijn te betrekken bij de besluitvorming rondom de zondagsopenstelling 

in de gemeente. 

 

In totaal zijn 1.600 panelleden uitgenodigd voor de peiling. Hiervan vulden er 857 de vragenlijst in, een 

respons van 54 procent. Deze respons is voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Om 

onder- en oververtegenwoordiging te corrigeren zijn de uitkomsten gewogen naar leeftijd, geslacht en 

kern (gegroepeerd per voormalige gemeente). 

Naast het Alphenpanel hadden ook andere geïnteresseerden de mogelijkheid om deel te nemen aan deze 

peiling. Middels een open link op de website van de gemeente kon men de vragenlijst invullen. Van deze 

mogelijkheid hebben 1.550 mensen gebruik gemaakt. Ook de antwoorden van deze groep respondenten 

zijn gewogen naar geslacht, leeftijd en kern (gegroepeerd per voormalige gemeente). Als bijlage is een 

overzicht van de respons per kern opgenomen. 

 

De hoge respons op de open enquête laat aan de ene kant de betrokkenheid van veel inwoners bij het 

onderwerp zien. Aan de andere kant zijn de uitkomsten minder betrouwbaar dan die van het 

Alphenpanel. Hiervoor zijn twee redenen: 

• Om de open enquête zo toegankelijk mogelijk te maken is er geen controle op persoonlijke gegevens 

toegepast. Een consequentie hiervan is de mogelijkheid dat respondenten de vragenlijst meerdere 

keren hebben ingevuld1. 

• De link naar de open enquête wordt door uitgesproken voor- en tegenstanders verspreidt onder 

bekenden met hetzelfde standpunt. Hierdoor zijn bij de open enquête meer uitgesproken voor- en 

tegenstanders van de koopzondag zichtbaar dan bij het Alphenpanel. 

In de nieuwsbrief zijn de resultaten van beide groepen weergegeven. De resultaten van het Alphenpanel 

gelden als representatief voor de gehele gemeente.  

 

                                                
1 Om dit te controleren is de respons van de open enquête vergeleken met de respons van het panel. Voor de kernen Benthuizen en 

Hazerswoude-Dorp wijkt de respons duidelijk af van het panel. Deze kernen zijn oververtegenwoordigd in de open enquête. Daarnaast 

is het aandeel respondenten dat tegen de koopzondag is hier relatief groot. Door de weging naar kern is het effect van deze afwijking 

enigszins beperkt. Voor de overige kernen zijn er geen grote afwijkingen van de resultaten van het panel. 
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Voor of tegen? 

Allereerst is de respondenten gevraagd of zij voor of tegen de koopzondag zijn. Twee derde van de 

panelleden (66%) is voor de koopzondag, ruim een vijfde (22%) is tegen. De verhoudingen bij de 

respondenten die de open enquête hebben ingevuld zijn wat anders. Van deze groep is 59 procent voor 

de koopzondag, en 37 procent tegen (zie figuur 1). Twaalf procent van de panelleden is voor de 

koopzondag, mits er een maximum aantal koopzondagen per jaar is. Van de respondenten van de open 

enquête is vier procent voor de koopzondag met een maximum.  

 

Figuur 1  

Bent u voor of tegen de koopzondag? (Alphenpanel: n=857; open enquête: n=1.545). 
 

 

Van de panelleden die voor de koopzondag zijn, mits er een restrictie aan het maximale aantal 

koopzondagen per jaar is, ziet achttien procent het liefst minder dan een keer per maand een 

koopzondag in Alphen aan den Rijn (zie figuur 2). Van de deelnemers aan de open enquête is dertien 

procent voor een maximum van minder dan een keer per maand. Een maandelijkse koopzondag heeft de 

voorkeur van bijna veertig procent van de panelleden (39%) en de helft van de respondenten aan de 

open enquête (49%). Een zondagsopenstelling tussen de een en twee keer per maand heeft de voorkeur 

voor respectievelijk vijftien (Alphenpanel) en dertien procent (open enquête). Ruim een kwart van de 

panelleden (27%) geeft de voorkeur aan twee koopzondagen per maand, bij de open enquête geeft 17 

procent hier de voorkeur aan. Vaker dan twee keer per maand open wordt door geen van de panelleden 

genoemd, en door negen procent van de deelnemers aan de open enquête. 

Omdat het om kleine aantallen respondenten gaat zijn deze cijfers indicatief. 

 

Figuur 2 

Hoeveel koopzondagen mogen er maximaal per jaar zijn? (Alphenpanel: n=106; open enquête: n=62) 
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Redenen voor of tegen de koopzondag 

Aan de voorstanders van de koopzondag is gevraagd naar de reden hiervoor. Dit is weergegeven in 

figuur 3. De meest genoemde reden is dat men vindt dat winkels alle dagen open moeten zijn: (37% 

Alphenpanel, 54% open enquête). Doordeweeks geen tijd hebben voor boodschappen wordt door een 

derde van de respondenten genoemd (31% Alphenpanel, 37% open enquête). Een kwart van de 

panelleden van het Alphenpanel, en een vijfde van de deelnemers aan de open enquête geeft aan dat zij 

voor de koopzondag zijn omdat het op zondag rustig is om te winkelen. Er waren veel respondenten die 

nog andere redenen gaven waarom ze voor de koopzondag zijn. Hieruit zijn nog een aantal categorieën 

samengesteld: gemak/gezelligheid wordt door respectievelijk negen en vijf procent genoemd, een 

vergelijkbaar aandeel vindt dat winkeliers zelf moeten kunnen bepalen of zij open gaan (8% en 5%).  

 

Figuur 3 

Ik ben voor de koopzondag omdat… (Alphenpanel: n=672; open enquête: n=974) 

 

 

Andere redenen die genoemd zijn om voor de koopzondag te zijn keuzevrijheid voor consumenten, 

eerlijke concurrentie (koopkracht in Alphen houden), zondagsopenstelling past in de huidige tijd/24-

uurseconomie. Ook levendigheid in het centrum wordt genoemd, en de koopzondag is goed voor de 

(lokale) economie. 

 

Tegenstanders van de koopzondag zijn vooral tegen omdat men doordeweeks voldoende mogelijkheid 

heeft om te winkelen (70% en 65%, figuur 4). Opvallend is het aandeel respondenten dat aangeeft 

vanuit geloofsovertuiging tegen de koopzondag te zijn: twee derde van de deelnemers aan de open 

enquête geeft dit als reden op, onder de panelleden van het Alphenpanel is dit aandeel met 34 procent 

beduidend kleiner. Vanuit principes is een kleine veertig procent van de deelnemers aan de open enquête 

tegen de koopzondag, en dertig procent van de panelleden. Uit de open antwoorden kwamen twee 

andere redenen relatief vaak naar voren: het gunnen van een rustdag voor personeel en kleine 

zelfstandigen (genoemd door 9% van het Alphenpanel en 6% in de open enquête), en het belang van 

een gezamenlijke rustdag (door respectievelijk 6% en 2% genoemd). 
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Figuur 4 

Ik ben tegen de koopzondag omdat: (Alphenpanel: n=185; open enquête: n=569)

 
 

Frequentie van de koopzondag 

De respondenten die eerder aangaven voor de koopzondag te zijn, konden aangeven hoe vaak de winkels 

volgens hen op zondag open zouden moeten zijn. Dit is weergegeven in figuur 5. Van het Alphenpanel 

zou ruim de helft (53%) van de respondenten een wekelijkse zondagsopenstelling zien, bij de deelnemers 

aan de open enquête is dit zelfs ruim driekwart (77%). Eens in de twee weken een koopzondag heeft de 

voorkeur voor een kwart van het Alphenpanel (23%) en dertien procent van de deelnemers aan de open 

enquête. Een maandelijkse koopzondag is de beste optie volgens een vijfde van het Alphenpanel een 

tiende van de deelnemers aan de open enquête. 

 

Figuur 5 

Hoe vaak moet de koopzondag er zijn? (n= 672/974) 

 

 

Deze zelfde groep respondenten (de voorstanders van de koopzondag) is gevraagd of zij zelf nu al 

boodschappen doen op de zondag (zie figuur 6). Een groot deel van de groep doet minstens een keer per 

maand boodschappen op zondag (45% Alphenpanel, 58% open enquête). Een kwart van het Alphenpanel 

(26%) doet een tot vijf keer per jaar boodschappen op zondag, bij de open enquête is dat 17 procent. 

Een ongeveer gelijk deel (17% en 19%) doet zes tot twaalf keer per maand boodschappen op zondag. 

Dertien procent van het Alphenpanel doet nooit boodschappen op zondag, bij de open enquête is dat zes 

procent. 
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Figuur 6 

Gaat u nu ook boodschappen doen op zondag? (n= 672/974) 

 

 

 
Type winkel voor zondagsopenstelling 

Tot slot konden de respondenten aangeven of ze willen dat de koopzondag voor alle winkels geldt of 

alleen voor supermarkten, bouwmarkten en tuincentra (figuur 7). Het grootste deel van zowel het 

Alphenpanel (70%) als deelnemers aan de open enquête (80%) vindt dat de koopzondag voor alle 

winkels in de hele gemeente moet gelden. Een achtste (12% en 13%) geeft aan dat de koopzondag 

alleen voor supermarkten, bouwmarkten en tuincentra zou moeten gelden. 

 

Er was ook een mogelijkheid zelf een andere voorkeur aan te geven. Veel respondenten gaven hierbij aan 

dat ze de keus aan de ondernemers zelf willen laten (13% van het Alphenpanel en 5% bij de open 

enquête). Dit kan opgevat worden als het laten gelden van de koopzondag voor alle winkels in de 

gemeente. 

 

Een deel van de antwoorden bij de categorie ‘anders’ heeft betrekking op het beperken van de 

koopzondag tot bepaalde gebieden. Met name het centrum van de kern Alphen wordt hierbij genoemd. 

 

Figuur 7 

Ik vind dat de koopzondag: (n= 672/974) 
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Bijlage – respons per kern (ongewogen) 

 

 OPEN ENQUÊTE ALPHENPANEL POPULATIE 

 
aantal % aantal % aantal % 

Aarlanderveen 8 1% 19 2% 1.194 1% 

Alphen aan den Rijn 852 55% 596 70% 69.967 66% 

Benthuizen 202 13% 24 3% 3.365 3% 

Boskoop 282 18% 113 13% 15.191 14% 

Hazerswoude-Dorp 128 8% 33 4% 5.603 5% 

Hazerswoude-Rijndijk 34 2% 34 4% 5.357 5% 

Koudekerk aan den Rijn 27 2% 26 3% 4.175 4% 

Zwammerdam 17 1% 12 1% 1.913 2% 

 
1.550 100% 857 100% 106.765 100% 

 


