Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: art. 36 – kringloopwinkels en vermeende vestiging Rataplan
Hoorn, 3 mei 2021

Geacht college,
Onlangs hebben een aantal kringloopwinkels een bezwaar ingediend tegen de komst van Rataplan op
bedrijventerrein de Oude Veiling. Daarnaast geven zij aan dat de gemeente en HVC exclusieve
afspraken heeft met Noppes en dat het vermoeden bestaat dat Rataplan ook gebruik zal gaan maken
van deze afspraken met HVC en de gemeente.
De ondergetekenden maken zich zorgen over de komst van nog een groot kringloopbedrijf in de
gemeente Hoorn wat tot gevolg kan hebben dat kleine kringloopwinkels met een groot
maatschappelijk belang het onderspit moeten delven en dat er door de exclusieve afspraken met
HVC en de gemeente met deze grote spelers een ongelijk speelveld en ongelijke concurrentie
ontstaat.
We hebben dan ook de volgende vragen naar aanleiding van bovenstaande:
1. In 2019 heeft de raad een motie aangenomen om met kringloopwinkels in gesprek te gaan
en te zoeken naar maatwerk en de belemmerende factoren waar ze tegenaan lopen zoveel
mogelijk te beperken.
Vanuit de gesprekken met een aantal van de kringloopwinkels blijkt dat ze nog tegen
belemmerende factoren aanlopen, zoals het storten van afval. Waar Noppes exclusieve
afspraken heeft met HVC moeten deze organisaties commerciële tarieven betalen voor het
storten van afval.
Kunt u ons aangeven welke gesprekken sinds 2019 hebben plaatsgevonden met de
kringloopwinkels en welke afspraken hierin zijn gemaakt?
2. Op welke termijn gaat u in gesprek met de kringloopwinkels die de brief hebben ingediend?
3. Bent u op de hoogte van de vestiging van Rataplan in Hoorn? Weet u de reden dat Rataplan
zich hier wil vestigen en staat het huidige bestemmingsplan toe dat er een vestiging komt
van een nieuwe kringloopwinkel?
4. Door een eventuele vestiging van Rataplan op de Oude Veiling zal het karakter van dit
industrieterrein drastisch veranderen. Wat vindt de Ondernemersvereniging De Oude
Veiling hiervan?
5. Is het mogelijk voor de bedrijven op de Oude Veiling om bezwaar te maken tegen de
vestiging van een nieuwe kringloopwinkel?

6. Welke exclusieve afspraken zijn gemaakt tussen HVC en Noppes en gaan deze ook gelden na
vestiging in Hoorn voor Rataplan?
7. Komen kleine kringlooporganisaties ook in aanmerking voor dezelfde afspraken met HVC en
de gemeente Hoorn?
We zien de antwoorden op de vragen met belangstelling tegemoet.
Namens,
Fractie Tonnaer – Marieke Rijk
DRP – Menno Jas
PvdA – Arnica Gortzak
EénHoorn – Karin Hakhoff
ChristenUnie – Kees Maas

