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Onderwerp

Darkstores in Meierijstad

Beste heer Van der Staak,
Uw vragen van 24 mei 2022 kunnen wij als volgt beantwoorden:
Onlangs heeft de gemeente Amsterdam een kortgeding bij de rechter inzake de sluiting van een
zogenoemde ‘darkstore’ van een flitsbezorgdienst gewonnen.
De gemeente Amsterdam stelde dat een dergelijke darkstore niet past binnen het
bestemmingsplan omdat het ‘geen post- en telecommunicatiebedrijf is dat koeriersdiensten
verzorgt.’ Ook is er geen sprake van detailhandel, omdat consumenten de winkel niet kunnen
betreden. Daarnaast staat volgens de rechter de leefbaarheid van bewoners in de straat onder
druk door de vele koeriers.
Dit uitkomst van dit kortgeding brengt de PvdA-GroenLinks-fractie tot de volgende vragen:
1. Bent u bekend met de opkomst van flitsbezorgers en de ‘darkstores’ van waaruit zij werken?
2. Heeft u zicht op hoeveel flitsbezorgers er binnen de grenzen van Meierijstad actief zijn, van
hoeveel darkstores zij gebruiken maken en waar deze gelokaliseerd zijn?
3. Past het fenomeen darkstore binnen onze bestemmingsplannen? Zo ja, waarom wel? Zo nee,
waarom niet?
4. Past de opkomst van flitsbezorgers in de detailhandelvisie en het –beleid van gemeente
Meierijstad? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?
5. Zijn er bij u meldingen bekend van overlast, in welke vorm dan ook, gerelateerd aan of
veroorzaakt door flitsbezorgers?

Antwoord:
Ad 1. Jazeker.
Ad 2. Nee, daar bestaat geen registratie van. Het handelsregister van de Kamer van Koophandel
registreert bedrijven en de gemeente behandelt aanvragen omgevingsvergunning en
exploitatievergunning, maar die registraties bieden geen basis om flitsbezorgers of darkstores uit
te filteren. Voor zover wij weten zijn er op dit moment geen darkstores of flitsbezorgers in
Meierijstad.
Ad 3. Een darkstore past niet binnen de planregels voor centrum, gemengd of enkele detailhandel
voor zover het gaat om de definitie van detailhandel, want daarbij is inbegrepen de uitstalling ter
verkoop. De idee is dat consumenten langskomen, daar wordt de openbare ruimte in de centra
voor ingericht en er ontstaat zo een verblijfsklimaat met levendigheid. Planregels voor een
bedrijfsbestemming kunnen eventueel wel een darkstore toelaten, bijvoorbeeld onder de noemer
van groothandel, postorderbedrijf, cateringbedrijf, goederenwegvervoerbedrijf. In die gevallen
wordt bij de planregels vaak gewerkt met een lijst: de staat van bedrijfsactiviteiten.
Ad 4. In de detailhandelsvisie die uw raad in 2019 heeft vastgesteld, komt de term darkstore niet
voor. Maar in dat beleid zijn wel branchevervaging, internetverkoop, bezorg- en afhaaldiensten en
het innovatieve ondernemerschap overwogen teneinde een beleidskader te bieden dat enigszins
robuust is ten overstaan van een dynamische wereld. Binnen de vastgestelde
detailhandelstructuur nemen bezorgdiensten nu nog geen plaats in omdat we daarin uitgaan van
ruimtelijke verschijningsvormen waar consumenten ter plaatse komen. De opkomst van
bezorgdiensten is wel meegewogen bij het bepalen van het toekomstig haalbaar aanbod.
Ad 5. Geen meldingen specifiek over bezorgers vanuit een darkstore. Maar de grotere kernen van
onze gemeente kennen al wel jaren bezorgers van maaltijden of snacks. En over dat laatste zijn
er wel eens klachten, die meestal via onze centrummanagers bij ons binnenkomen. Tot nu toe
hebben we dit in gesprek met elkaar kunnen oplossen.
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