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Betreft vragen ex. Art. 41 RvO inzake; Grote internationale retailer kiest voor Tilburg

Geacht College,

Met betrekking tot de vestiging van retailers bestaat er een gezonde competitie tussen Breda en Tilburg. In de strijd om de hand van 
Primark lijkt het er op dat Tilburg de bruid over de drempel gaat tillen. Daarmee staat niet direct de toekomst van de kledingbranche in
Breda op de helling, maar het is wel een opmerkelijke wending.

Bij de presentatie van de uitgewerkte plannen voor het project Achter de Lange Stallen, augustus 2013 was MAB heel voorzichtig met
het noemen van namen. Maar over één ding waren ze heel duidelijk: Primark zou haar intrek doen in het te verbouwen postkantoor 
aan de Nieuwe Vest. Sinds er een nieuw college is in Breda hebben we een tijd niets meer gehoord over Achter de Lange Stallen. Het
eerste nieuws dat kwam: AdLS gaat niet door zoals we het kennen. Er komt vooralsnog alleen een 1ste fase, bestaande uit het 
voormalig Postkantoor en de Houtmarkt Passage. En... Primark geeft de voorkeur aan De Barones.

Nu blijkt ook voor De Barones de eindstreep niet gehaald. D66 en VVD vinden dat jammer. Over het al dan niet maatschappelijk 
verantwoord ondernemen van de Primark verschillen de meningen, maar over één ding zijn consumenten en retail-deskundigen 
eensgezind: deze winkel is een shoppers-magneet. En daar profiteren omliggende winkels ook van.

De wethouder heeft ons verzocht in een vertrouwelijke raadsbijeenkomst op 24 maart de naam van deze retailer voor ons te houden. 
Daarbij gaf hij ook aan dat Breda als locatie in competitie is met Tilburg. Nu is de naam van de Primark kortgeleden in het  Brabants 
Dagblad bekend gemaakt, daarmee vervalt de vertrouwelijkheid. Wat ons wel verbaast is dat het college sinds dit bericht de raad niet 
pro actief heeft geïnformeerd.

De fracties D66 en VVD hebben hierover de volgende vragen aan het college:

1. Kunt u bevestigen dat Primark er voor gekozen heeft zich in Tilburg te vestigen? Wat is de reden dat u dit nieuws nog niet in 
een Raadsbrief heeft toegelicht?

2. Bent u bekend met de overwegingen van deze retailer omtrent deze keuze? Kunt u deze met ons delen?

3. Wanneer heeft Primark te kennen gegeven niet meer geïnteresseerd te zijn in vestiging binnen het Achter de Lange Stallen 
project? Wat was daarvoor de reden?

4. Welke gevolgen heeft het besluit van Primark voor de leegstand en toekomstige retailprogrammering van de binnenstad en 
daarmee verbonden de kansen voor het project AdLS? Welke rol ziet het college voor zichzelf in het faciliteren van 
initiatieven?

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,
De gemeenteraadsfractie van D66 en VVD.
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