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Wij stellen u voor kennis te nemen van:
De beantwoording van de artikel 45 vragen
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Inleiding
De fractie van het CDA, bij monde van dhr. van der Veen, heeft vragen gesteld over koopzondagen en
de komst van Primark naar Zwolle.
Onderstaand de vragen en de bijbehorende antwoorden
1.

Is het Zwols beleid t.a.v. de koopzondagen onderwerp van onderhandeling/gesprekken
geweest voor vestiging van Zara en/of Primark (of herontwikkeling Melkmarkt) en heeft dit
geleid tot voorbereidingen voor een uitzonderingspositie van een van beide ketens?

Nee, de koopzondagen zijn geen onderwerp geweest in de onderhandelingen die we als gemeente
gevoerd hebben met vertegenwoordigers van Primark en Zara. Er is dus ook geen sprake van een
uitzonderingspositie.
2.

Zo nee, is het college bereid naar aanleiding van berichtgeving op voornoemde website naar
Primark het Zwols beleid t.a.v koopzondagen te communiceren. Natuurlijk met de toevoeging
dat geen uitzonderingen mogelijk zijn op staand beleid.

Wat betreft de voornoemde website: dit is geen website van Primark. Mede als reactie op de
berichtgeving hierop heeft een woordvoerder van Primark in de Stentor van zaterdag 15 augustus
2015 al duidelijk gemaakt dat men zich houdt aan het locale beleid, dus ook ten aanzien van de
koopzondagen in Zwolle.

3.

Indien wel een uitzonderingspositie is beoogd, is de toezegging gedaan onder voorbehoud van
instemming door de raad?

Er is geen uitzonderingspositie beoogd dan wel toezegging gedaan.
4.

Op welke wijze wordt de raad betrokken in het geval het college bereid is over te gaan tot
expliciete begunstigende maatregelen om te komen tot vestiging van
ondernemers/winkelketens in Zwolle, waarvoor al dan niet aanpassing van beleid noodzakelijk
is?

Onderhandelingen met partijen vinden plaats binnen door de raad gestelde kaders. Bij eventuele
afwijkingen van die kaders gaan we naar de raad.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester
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mevrouw R.E. Riemersma MCM, secretaris
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Jaargang
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Beantwoording artikel 45 vragen CDA inzake Primark en koopzondag

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,

