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Het raadslid mevrouw Klokkenburg-Reedeker heeft op 2 februari 2022 een brief met daarin twee
vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
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).
1.

Is het college bekend met het artikel “Voorlopig geen nieuwe ‘darkstores’ voor flitsbezorging
toegestaan in Amsterdam”?

Ja.
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?

Het college heeft niet gekozen voor een tijdelijke stop, maar heeft als eerste gemeente in Nederland
ingezet op het versneld maken van nieuw maatwerkbeleid. Op 31 mei 2022 is dan ook het
Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Flitsbezorging ter inzage gelegd (RIS312351). In dit
Ontwerpbestemmingsplan is opgenomen dat vestiging van flitsbezorgdiensten in de Haagse
hoofdwinkelstructuur niet meer is toegestaan. Dit geldt voor alle winkelgebieden in de
hoofdwinkelstructuur en omvat alle bijbehorende 49 bestemmingsplannen. Hiermee is zowel voor de
flitsbezorgdiensten, winkelgebieden en bewoners snel duidelijkheid ontstaan waar flitsbezorgdiensten
zich wel kunnen vestigen.
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