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Inleiding
De fractie van GroenLinks heeft een open brief aan het college gestuurd betreffende de komst van
Primark op de Melkmarkt. De brief is bijgevoegd.
GroenLinks vraagt vooral aandacht voor het vraagstuk van duurzaamheid en ethiek van (goedkope)
kleding en het eventueel plaatsen van kledingcontainers in de nabijheid van de toekomstige vestiging
van Primark in Zwolle.
Daarnaast zet GroenLinks vraagtekens bij de economische meerwaarde van Primark.
Het college wil graag een reactie geven op bovengenoemde zaken.
Het moge duidelijk zijn dat het aspect van duurzaamheid en ethiek van kleding een weerbarstige
materie is. Niet alleen specifiek voor Primark maar voor alle kledingwinkels (en alle bedrijven die in de
keten zitten). De winkels zelf zijn hiervoor verantwoordelijk. Voor de activiteiten die Primark ontplooid
op dit gebied verwijzen we naar Primark zelf. Het is niet aan de gemeente om die activiteiten te
beoordelen. Ook niet de activiteiten van andere kledingwinkels. Voor zover wij weten houdt Primark
(en de andere kledingwinkels) zich overigens aan de (inter)nationale afspraken/convenanten die
gemaakt zijn.
Ten aanzien van het dumpen van kleding door consumenten (en de vraag naar het plaatsen van
kledingcontainers) zullen we, indien dumping inderdaad in de toekomst zal plaatsvinden, in gesprek
gaan met de winkel. We gaan echter niet anticiperen op zaken die er nu nog niet zijn. Wel willen we
opmerken dat de consument zelf overigens ook een grote verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van
het dumpen van kleding.
Wij zijn, in tegenstelling tot GroenLinks, van mening dat de komst van Primark een belangrijke impuls
is voor de binnenstad van Zwolle. Het winkelaanbod en daarmee de trekkracht van Zwolle als
winkelstad wordt hiermee vergroot. De bestedingen bij de winkels maar ook de horeca zullen
toenemen. Dit is natuurlijk positief voor de werkgelegenheid. Ook vanuit stedenbouwkundig opzicht is
de komst van Primark naar de Melkmarkt zondermeer positief te noemen.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw R.E. Riemersma MCM, secretaris
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De raad van de gemeente Zwolle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 01-09-2015
besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 september 2015,

de voorzitter,

de griffier,

