
Plus in Middelstum mag op zondag open. 

De Plus-supermarkt in Middelstum mag op zondag open. B en W van Loppersum keuren de aanvraag 

daartoe goed. Wel wordt de gemeenteraad nog om een mening gevraagd. 

Primeur 

Daarmee heeft eigenaar Johan Tuitman de primeur in de gemeente Loppersum. Het college is bevoegd 

om ontheffing te verlenen, maar, aldus burgemeester Albert Rodenboog: ,,Het is de eerste keer dat dit 

voorbijkomt, dus leek het ons verstandig het met de gemeenteraad te delen. Ook al vanwege de boeiende 

discussies in de buurgemeenten.'' 

Hij doelt daarmee onder meer op de gemeente Bedum. De bedrijvenvereniging aldaar wil over dit 

onderwerp in gesprek met B en W, maar die twijfelen ernstig aan nut en noodzaak, nog los van het 

respect voor de zondagsrust. 

 

Winstpercentages 

Tuitman vraagt voor zijn Plus-winkel ontheffing voor de zondagen en feestdagen als Tweede Paasdag, 

Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag, van 12.00 tot 17.00 uur. Hij deed zijn aanvraag voor het jaar 

2016. Een ondernemer kan het zich volgens hem niet veroorloven omzet te ‘lekken', zeker niet met de 

huidige marginale winstpercentages: ,,Eerlijk gezegd verwacht ik niet dat het drukker wordt, maar als je 

niet opengaat loop je in ieder geval inkomsten mis.'' 

Hoeveel dat is, is voor de ondernemer moeilijk in te schatten: ,,Je maakt natuurlijk extra kosten. Ik moet 

ook nog even zien hoeveel animo er is. Als de klanten zeggen: niet doen, dan doe ik het natuurlijk niet. 

Maar eerlijk gezegd denk ik dat de behoefte er wel is. In principe wil ik dan elke zondag open.'' 

Boodschappen op zondag 

Wat hem in zijn overtuiging sterkt is dat hij merkt dat mensen uit de gemeente Loppersum in de 

omliggende gemeenten boodschappen doen op zondag. Zoals in Uithuizen. Medewerkers van hem, die in 

Winsum en Groningen wonen, zien dat Plus-klanten de Albert Heijn en Jumbo in hun woonplaats 

bezoeken: ,,In Bedum rommelt het ook over de zondagopening, dus dat is daar een kwestie van tijd. Als ik 

daarna nog los moet, ben ik te laat.'' 

Lang onderweg 

De ondernemer deed zijn aanvraag mei vorig jaar al. Dat de kwestie nu pas aan de orde komt is, aldus de 

burgemeester, omdat de brief lang onderweg is geweest. 



Rodenboog: ,,Iedereen moest er nog naar kijken, vandaar. De regels hieromtrent zijn twee jaar geleden 

opnieuw vastgesteld. Toen is onder meer aan de bedrijvenverenigingen in Loppersum en Middelstum 

gevraagd of er nog behoefte was aan tekst over de zondag. Die was er niet. Nu er toch een verzoek ligt, 

staan wij daar positief tegenover. Mocht de raad er in de vergadering van 22 februari anders over denken 

dan ontstaat een heel andere situatie. Daar wil ik niet op vooruit lopen.'' 

Bron: Dagblad van het Noorden (16 februari 2016)  Archief 

 


