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RIS-nummer: 311481 

 

 

Schriftelijke vragen: geen (nieuwe) flitsbezorgdiensten in Den Haag 

Indiener: Judith Klokkenburg 

 

Datum: 2 februari 2022 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 

 

Amsterdam heeft besloten nieuwe darkstores van flitsbezorgdiensten te weren tot er duidelijk is onder 

welke voorwaarden en of flitsbezorgdiensten welkom zijn in de stad.1 Een eerder aangenomen motie 

van de ChristenUnie/SGP heeft opgeroepen om te handhaven op het bestemmingsplan en darkstores 

van flitsbezorgers te weren uit winkelstraten (RIS311154).  

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Klokkenburg de volgende 

vragen: 

1. Is het college bekend met het artikel “Voorlopig geen nieuwe ‘darkstores’ voor flitsbezorging 

toegestaan in Amsterdam”?  

In het tussenbericht van de afdoening van de eerdergenoemde motie wordt geschreven over uitstel 

tot 5 april voor een definitieve afdoening, omdat er “Samen met andere grote steden wordt daarom 

momenteel intensief samengewerkt om hierin tot een gezamenlijke en eenduidige lijn te komen.”  

2. Is het college bereid, net als in Amsterdam, een tijdelijke stop te zetten op de komst van 

(nieuwe) flitsbezorgdiensten en darkstores, totdat er duidelijkheid is over een gezamenlijke en 

eenduidige lijn en over de wenselijkheid van deze diensten in onze stad? Zo nee, waarom niet? 

Judith Klokkenburg 
ChristenUnie/SGP 

  

 
1 https://nos.nl/artikel/2414715-voorlopig-geen-nieuwe-darkstores-voor-flitsbezorging-toegestaan-in-
amsterdam 



 
 
 
 
 
 

Pagina 2 van 3 
 

Voorlopig geen nieuwe 'darkstores' voor flitsbezorging 

toegestaan in Amsterdam 
In Amsterdam zijn nieuwe 'darkstores' voor flitsbezorging voorlopig niet 

meer toegestaan. Sinds hun komst halverwege vorig jaar klagen 

buurtbewoners over geblokkeerde stoepen, verkeersveiligheid en 

geluidsoverlast. 

Omdat flitsbezorgdiensten beloven boodschappen binnen 10 minuten te 

bezorgen, liggen hun distributiecentra zo dicht mogelijk bij klanten, vaak 

midden in woonwijken. De ramen van die centra, zogenoemde darkstores, 

zijn bijna altijd afgeplakt met zwart plastic. 

De gemeente wil dat bij nieuwe darkstores negatieve effecten op de 

leefomgeving worden beperkt. Met het besluit, waar de gemeenteraad 

gisteren mee instemde, kan de gemeente het komende jaar kijken of en 

onder welke voorwaarden er nieuwe distributiecentra in de stad kunnen 

komen. 

Geen bezoekers 

"Het college drukt met dit besluit op pauze voordat de toename van 

darkstores voor flitsbezorging uit de hand loopt", zegt wethouder Marieke 

van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling & Duurzaamheid). 

De gemeente heeft nu niet genoeg mogelijkheden om flitsbezorging vanuit 

darkstores te reguleren. Ze vallen tussen supermarkten en gewone winkels 

in. 

"Wel veel transportbewegingen, maar geen bezoekers. Wel de bijkomende 

overlast zoals van supermarkten, maar niet dezelfde vergunning. Darkstores 

vindt men nu vaak in panden die voor gewone winkels bedoeld zijn. De 

frequentie van transportbewegingen is aanzienlijk hoger en die vinden ook 

buiten reguliere winkeltijden activiteiten plaats", aldus Van Doorninck. 

Amsterdam zegt de eerste gemeente te zijn die deze stap zet. 

Overlast 

De Amsterdamse stadsdeelbestuurder Melanie van der Horst (West) zei 

vorig jaar oktober tegen het AD dat de hoofdstad werd overvallen door de 

plotselinge komst van de bezorgaanbieders. Het stadsdeel West kondigde 

toen aan vaker handhavers in te zullen zetten, om de overlast terug te 

dringen, bijvoorbeeld van wachtende bezorgers of leveranciers die hun 

voertuigen dubbel parkeren. 

https://www.ad.nl/amsterdam/stadsdeel-west-treedt-op-tegen-dark-stores-overlast-door-flitsbezorgers-te-groot~adf442c6/
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Het stadsdeel ontving klachten van bewoners. Ook werd er een 

Instagrampagina gelanceerd, waarop foto's van de overlast anoniem worden 

gedeeld. 
 

https://www.instagram.com/stopdarkstoreswoonwijk/?utm_source=ig_embed

