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Onderwerp 

Afdoening motie ‘Geen darkstores van flitsbezorgdiensten in Ruimzicht’ 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling van het 

bestemmingsplan Steenzicht en Ruimzicht (RIS313261) op 10 november 2022 de door het raadslid 

mevrouw Klokkenburg-Reedeker ingediende motie ‘Geen darkstores van flitsbezorgdiensten in 

Ruimzicht’ (RIS313694) aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat:  

• het college in haar beantwoording zegt “niet te verwachten dat in de plint van Ruimzicht 

darkstores van flitsbezorgdiensten zich zullen vestigen, gelet op de ambities die met Staedion 

zijn geformuleerd over de invulling van de plinten”;  

 

Overwegende, dat:  

• op basis van de regels in het voorliggend bestemmingsplan flitsbezorgdiensten echter niet zijn 

uitgesloten in de bestemming Gemengd in dit gebied;  

• darkstores van flitsbezorgdiensten niet gewenst zijn in dit gebied, omdat ze niet bijdragen aan 

een levendige en toegankelijke plint en voor overlast voor omwonenden zorgen;  

 

Verzoekt het college:  

• in overleg met Staedion, de eigenaar en verhuurder van de plint, te treden en hen te vragen de 

ruimte voor detailhandel niet te verhuren aan flitsbezorgdiensten. 
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Het college geeft op de volgende manier antwoord op deze uitspraak van de raad:   

 

De ontwikkeling van project Ruimzicht door Staedion is mede ingegeven door de wens om de huidige 

situatie met dichte plinten en opslagruimtes te transformeren naar open en levendige plinten. De voor 

detailhandel opgenomen oppervlakte is beperkt en dient ervoor om het totaalconcept voor Ruimzicht 

te laten functioneren. Flitsbezorgdiensten passen hier niet bij. Staedion staat hier in Ruimzicht als 

eigenaar en verhuurder negatief tegenover en gaat de ruimten niet verhuren aan dergelijke diensten. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 
 


