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Onderwerp 

Afdoening motie ‘Geen flitsbezorgdiensten in de winkelstraten’ 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van de beantwoording schriftelijke vragen inzake flitsbezorgers in Den 

Haag (RIS309835) op 15 en 16 december 2021 de door het raadslid mevrouw Klokkenburg-Reedeker 

ingediende motie ‘Geen flitsbezorgdiensten in de winkelstraten’ (RIS311154) aangenomen. Hierbij 

informeert het college de raad over afdoening van de motie. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

• flitsbezorgdiensten voor overlast zorgen door rondhangende bezorgers, geblindeerde 

etalageruiten en kris-kras neergezette fietsen, bijvoorbeeld in de Prinsestraat1;  

• de centraal gelegen magazijnen (zogenaamde ‘dark stores’) voor flitsbezorging niet fysiek 

toegankelijk zijn voor consumenten en geen elementen bevatten van detailhandel; 

 

Overwegende, dat:  

• flitsbezorging een bedrijfsactiviteit is die in de systematiek van de Haagse bestemmingsplannen 

alleen past op bedrijfslocaties;  

• magazijnen ten behoeve van flitsbezorgdiensten niet passen binnen de bestemming 

‘Detailhandel’2; 

 

Verzoekt het college:  

• dark stores van flitsbezorgdiensten zoveel mogelijk te weren uit winkelstraten en actief te 

handhaven daar waar volgens het bestemmingsplan de bestemming offunctie 'Detailhandel’ 

geldt. 
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Het college geeft op de volgende wijze invulling aan deze uitspraak van de raad. 

 

Per 31 mei 2022 is een Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Flitsbezorging, ter inzage gelegd 

(RIS312351). Hiermee is het voor nieuwe flitsbezorgdiensten niet meer mogelijk om zich, vanaf het 

moment van ter inzagelegging, te vestigen in winkelstraten en -gebieden die tot de 

hoofdwinkelstructuur behoren. Het ontwerpbestemmingsplan zal, ten behoeve van de officiële 

procedure, gedurende zes weken ter inzage worden gelegd, waarna de procedure tot vaststelling volgt. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 
 


