
 
 
 

 
 
Geacht College, 

In overeenstemming met artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergadering en andere 

werkzaamheden van Provinciale Staten willen wij het College van Gedeputeerde Staten het volgende 

vragen. 

Inleiding  
 
Gedurende de afgelopen periode zijn een aantal grote winkelketens failliet gegaan. Hieronder waren 
o.a.: V&D, DA Retailgroep, BAS Groep (moederbedrijf van o.a. Dixons, MyCom), Macintosh 
(moederbedrijf van o.a. Scapino, Dolcis, Invito, Manfield en PRO Sport), Telstar Holding, Ardenberg 
BV (moederbedrijf van o.a. Van Dalen Footwear, Dr. Adam's Footwear), Miss Etam, Schoenenreus, 
House of Shoes, Taft, Geddes & Gilmore, Thom Broekman en Mexx.  
 
Een aantal van de bovengenoemde bedrijven hebben inmiddels, soms in flink afgeslankte vorm,  een 
doorstart kunnen maken terwijl bij enkele hierover nog gesprekken gaande zijn. Alle 
bovengenoemde winkelketens spelen een belangrijke rol in winkelgebieden gesitueerd in het 
centrum van steden: zij zijn trekkers van een breed winkelpubliek en zorgen daarmee voor de 
leefbaarheid en veiligheid van vele winkelcentra. Ook zorgen deze winkelketens voor een grotere 
omzet in deze winkelcentra en creëren zij werkgelegenheid die door deze faillissementen onder druk 
komt te liggen. Het verdwijnen van dergelijk grote ketens zal tot een toenemende winkelleegstand 
leiden. De PvdA fractie maakt zich ernstig zorgen over deze ontwikkeling.  
 
Vragen: 
 
1.  Is het college op de hoogte van bovenstaande ontwikkelingen? 
 
2.  Indien ja, deelt het college de zorgen van de PvdA fractie met betrekking tot de 

werkgelegenheid in Noord Holland maar ook voor de leefbaarheid en veiligheid in deze 
winkelcentra? 

  
3. Is het college het eens met de PvdA fractie dat door de toenemende winkelleegstand en het 

vertrek van ‘publiektrekkers’ de toekomst van de overgebleven winkels in centra onder 
serieuze druk komt te staan?  

 
4.  Welke instrumenten/middelen heeft het College om deze ontwikkelingen tegen te gaan? 
 
5.  Is het college op de hoogte van het feit dat de provincie Overijssel op initiatief van de D66 

fractie aldaar in juni 2014 een winkeltop heeft georganiseerd?  
 
6.  Zo ja, is het College bereid een dergelijke winkeltop in Noord-Holland te organiseren om 

samen met alle betrokkenen (o.a. gemeenten, winkeliers, branchevereniging en 
vastgoedeigenaren) tot ideeën en oplossingen te komen?  

    
Namens de PvdA-fractie Noord-Holland, 

Adnan Tekin  

http://www.facebook.com/photo.php?pid=51661&id=100001558667733

