
	  

	  

	  
	  
	  
Aan	  de	  gemeenteraad	  van	  Alkmaar	  
Postbus	  53	  
1800	  BC	  	  Alkmaar	  
	  
	  
	  
	  
Alkmaar,	  28	  augustus	  2014	  
	  
	  	  
	  	  
Betreft:	  Open	  brief	  aan	  Alkmaar	  
	  
	  	  
	  
Geachte	  raad,	  
	  	  
	  
Vandaag	  heb	  ik	  op	  een	  persconferentie	  bekendgemaakt	  dat	  Dobla	  bereid	  is	  de	  komst	  van	  een	  grote	  
toeristische	  attractie	  mogelijk	  te	  maken	  naar	  een	  gerestaureerde	  Ringersfabriek.	  De	  honderd-‐
duizenden	  bezoekers	  die	  dit	  naar	  onze	  overtuiging	  het	  hele	  jaar	  door	  zal	  aantrekken,	  kunnen	  een	  
belangrijke	  impuls	  betekenen	  voor	  de	  Alkmaarse	  binnenstad	  en	  Overstad,	  de	  vitaliteit	  en	  
economische	  positie	  van	  de	  middenstand	  en	  het	  imago	  van	  Alkmaar.	  Dobla	  doet	  een	  oproep	  aan	  de	  
Alkmaarse	  politiek	  en	  de	  Alkmaarse	  samenleving	  om	  deze	  ontwikkeling	  in	  eendrachtige	  
samenwerking	  mogelijk	  te	  maken.	  
	  	  
Dobla	  is	  een	  succesvol,	  groeiend	  familiebedrijf	  dat	  in	  1956	  door	  mijn	  ouders	  is	  opgericht	  in	  
Alkmaar.	  In	  1991	  verhuisden	  wij	  naar	  Heerhugowaard.	  Daar	  zijn	  we	  uitgegroeid	  tot	  één	  van	  de	  
meest	  toonaangevende	  spelers	  in	  het	  ontwikkelen,	  produceren	  en	  vermarkten	  van	  
chocoladedecoraties	  en	  –cups	  ter	  wereld.	  Onze	  productielocaties	  bevinden	  zich	  momenteel	  in	  
Nederland,	  België,	  USA	  en	  Vietnam.	  In	  de	  binnenstad	  van	  Alkmaar	  staat	  een	  flagship	  store	  en	  een	  
klein	  museum,	  waar	  doorlopend	  internationale	  relaties	  van	  onze	  onderneming	  worden	  ontvangen.	  
	  	  
Door	  verdere	  groei	  voorzien	  wij	  de	  noodzaak	  om	  binnen	  enkele	  jaren	  nieuwe	  huisvesting	  te	  vinden	  
voor	  ons	  hoofdkantoor	  en	  ons	  innovatiecentrum	  in	  Heerhugowaard.	  Hiervoor	  hebben	  wij	  in	  de	  
eerste	  plaats	  de	  leegstaande	  Ringersfabriek	  op	  het	  oog.	  Ons	  familiebedrijf	  heeft	  historische	  banden	  
met	  de	  familie	  Ringers.	  
	  
Deze	  locatie	  achten	  wij	  ook	  bijzonder	  geschikt	  om	  een	  Dobla	  Chocolate	  Experience	  te	  vestigen,	  	  
geïnspireerd	  op	  de	  Zotter	  Experience	  van	  chocoladeproducent	  Zotter	  in	  Oostenrijk.	  Door	  de	  opzet	  
van	  hun	  visitor	  center	  weet	  deze	  chocoladefabriek	  hoog	  in	  de	  Alpen	  jaarlijks	  circa	  200.000	  
bezoekers	  te	  trekken.	  Met	  eigenaar	  Josef	  Zotter	  deel	  ik	  eenzelfde	  passie	  voor	  chocolade.	  Hij	  wil	  
meewerken	  met	  Dobla	  om	  een	  concept	  als	  het	  zijne	  ook	  in	  Alkmaar	  mogelijk	  te	  maken.	  	  
	  	  
	   	  



	  

	  

	  
	  
Op	  8	  oktober	  2018	  hoopt	  Dobla	  in	  een	  gerestaureerde	  Ringersfabriek	  :	  

• een	  nieuw	  hoofdkantoor	  te	  openen,	  	  
• tezamen	  met	  een	  nieuw	  Innovatiecentrum,	  	  
• een	  enkele	  schone	  en	  stille	  productielijn	  op	  te	  starten	  op	  deze	  plek	  waar	  vanaf	  cacaoboon	  

tot	  eindproduct	  het	  productieproces	  zichtbaar	  wordt,	  	  
• en	  het	  kleine	  Dobla	  Museum	  van	  de	  Dobla	  Store	  te	  verhuizen	  naar	  een	  ruimere	  

accommodatie	  in	  de	  Ringersfabriek.	  	  
	  	  
Niet	  alleen	  dat,	  ook	  volgt	  Dobla	  een	  strategie	  om	  een	  nieuwe	  internationaal	  hoogstaande	  
patisserie-‐opleiding	  op	  deze	  plek	  te	  starten,	  en	  een	  Dobla	  Chocolate	  Experience.	  Deze	  toeristische	  
trekpleister	  zal	  naar	  verwachting	  in	  het	  eerste	  jaar	  circa	  22.000	  bezoekers	  per	  maand	  trekken	  
(gemiddeld	  800	  per	  dag).	  Wij	  streven	  naar	  een	  groei	  van	  dit	  bezoekerscijfer	  in	  vijf	  jaar	  met	  50%	  tot	  
33.000	  bezoekers	  per	  maand	  (1200	  per	  dag).	  De	  Dobla	  Experience	  is	  het	  hele	  jaar	  door	  7	  dagen	  per	  
week	  geopend.	  Hiermee	  worden	  circa	  30-‐40	  fte	  aan	  nieuwe	  banen	  geschapen.	  
	  	  
De	  Chocolate	  Experience	  heeft	  tot	  doel	  de	  bezoeker	  mee	  te	  nemen	  op	  een	  fascinerende	  expeditie	  
rond	  geur	  en	  smaak	  van	  chocola,	  en	  de	  creatieve	  mogelijkheden	  te	  tonen	  rond	  dit	  product.	  
Bezoekers	  krijgen	  bij	  de	  ingang	  een	  lepel	  en	  vork	  en	  kunnen	  vele	  chocoladevarianten	  en	  
smaakcombinaties	  uitproberen.	  
	  	  
Het	  voorbehoud	  dat	  wij	  moeten	  maken,	  is	  dat	  zakendeals	  rond	  alternatieven	  voor	  de	  locatie	  in	  
Heerhugowaard	  om	  hier	  nieuwe	  chocolade-‐productielijnen	  te	  bezetten,	  volledig	  tot	  stand	  komen.	  
Hiermee	  zijn	  wij	  in	  een	  zodanig	  vergevorderd	  stadium,	  dat	  wij	  onze	  ambities	  om	  van	  Alkmaar	  weer	  
onze	  thuisbasis	  te	  maken,	  nu	  wereldkundig	  kunnen	  maken.	  	  
	  	  
Met	  deze	  ontwikkelingen	  kunnen	  wij	  circa	  de	  helft	  van	  een	  gerenoveerde	  Ringersfabriek	  invullen.	  
Voor	  ons	  is	  een	  randvoorwaarde	  dat	  wij	  in	  dit	  industrieel	  erfgoed	  gevestigd	  worden	  temidden	  van	  
andere	  interessante	  ondernemingen	  die	  het	  merk	  en	  het	  concept	  van	  Dobla	  versterken.	  	  
	  	  
Dobla	  durft	  het	  aan	  om	  deze	  ontwikkeling,	  die	  een	  grote	  impuls	  kan	  betekenen	  voor	  Alkmaar,	  in	  
gang	  te	  zetten.	  Voor	  de	  resterende	  vierkante	  meters	  van	  de	  Ringersfabriek	  willen	  wij	  de	  Alkmaarse	  
samenleving	  inspireren	  om	  met	  ondernemersplannen	  te	  komen	  voor	  concepten	  die	  goed	  kunnen	  
renderen	  naast	  de	  Dobla-‐activiteiten	  in	  de	  Ringersfabriek.	  De	  Ringersfabriek	  omvat	  in	  
gerenoveerde	  toestand	  waarschijnlijk	  nog	  14.000	  vierkante	  meter.	  Voor	  de	  helft	  is	  reeds	  invulling	  
gevonden.	  	  
	  	  
Als	  gemeenteraad	  bent	  u	  de	  vertegenwoordiger	  van	  de	  Alkmaarse	  samenleving.	  Daarom	  richten	  wij	  
deze	  open	  brief	  aan	  u.	  Wij	  nodigen	  de	  Alkmaarders	  uit	  om	  op	  12,	  13	  en	  14	  september	  naar	  Ringers	  
Open	  te	  komen,	  en	  zich	  te	  laten	  informeren	  en	  te	  inspireren	  door	  de	  plek,	  door	  het	  gebouw,	  door	  
de	  films	  die	  de	  cultuurhistorische	  context	  duidelijk	  maakt	  en	  door	  de	  demonstraties	  die	  onze	  
vakmensen	  geven	  met	  chocoladedecoraties.	  Met	  een	  toeristische	  trekpleister	  als	  buurman	  wordt	  
veel	  mogelijk	  in	  deze	  omgeving.	  Wij	  hechten	  echter	  aan	  invloed	  op	  de	  partijen	  die	  onze	  buren	  
worden.	  
	  	  
	   	  



	  

	  

	  
Op	  donderdagavond	  11	  september	  bieden	  wij	  u	  als	  gemeenteraadsleden	  een	  Sneak	  Preview	  aan	  
van	  het	  festival	  dat	  in	  dit	  Open	  Monumentenweekend	  wordt	  gehouden	  in	  de	  Ringersfabriek,	  en	  dat	  
Dobla	  mogelijk	  heeft	  gemaakt.	  Omdat	  u	  dezelfde	  avond	  raadsvergadering	  hebt,	  nodig	  ik	  u	  graag	  uit	  
om	  de	  Ringersfabriek	  van	  binnen	  te	  bezoeken	  vanaf	  18.00	  uur.	  Voor	  een	  lopend	  buffet	  ter	  plaatse	  
willen	  wij	  zorgdragen.	  
	  	  
Ik	  verwacht	  dat	  wij,	  Dobla,	  de	  Alkmaarse	  politiek,	  het	  Alkmaarse	  bedrijfsleven,	  de	  Alkmaarders,	  
deze	  ontwikkeling	  in	  een	  gezamenlijke	  inspanning	  mogelijk	  kunnen	  maken.	  Vier	  jaar	  moet	  genoeg	  
zijn	  om	  grootse	  zaken	  voor	  elkaar	  te	  krijgen	  en	  Alkmaar	  een	  flink	  zetje	  te	  geven.	  
	  	  
Ik	  	  hoop	  u	  te	  mogen	  begroeten	  tijdens	  de	  Sneak	  Preview	  van	  het	  Ringers	  Open	  op	  donderdagavond	  
11	  september	  vanaf	  18.00	  uur.	  De	  deuren	  openen	  wij	  voor	  u	  vanaf	  17.30	  uur.	  
	  	  
	  
Hoogachtend,	  
Dobla	  BV	  	  
	  	  
	  
	  
Arthur	  Dontje	  
Chairman	  of	  the	  board	   	  
Email:	  ringers@dobla.com	  	  
	   	   	   	   	  


