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1. Nieuw fenomeen en nu?

Bedrijven gericht op snelle levering (binnen 10-20 minuten) aan de klant 
van een beperkt aanbod aan boodschappen (m.n. supermarktassortiment) 
vanuit een centraal gelegen magazijn (vaak niet fysiek toegankelijk voor de 
consument). Levering vindt ook plaats buiten reguliere winkeltijden (kan 
24/7). De bestellingen worden digitaal geplaatst. 

Vier flitsbezorgers actief in Nederland: Gorillas, Flink, Getir en Zapp

Nieuwe behoefte; tegenhouden of begeleiden?
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2. Vormen flitsbezorgers een probleem? Stad en 
dorp, andere opgaven?
Over het algemeen zijn gemeenten, bewoners en ondernemers, niet blij met 
flitsers in winkelgebieden, omdat:
• Het ontbreekt aan synergie (consument bezoekt ‘dark store’ niet)
• De uitstraling niet bijdraagt aan het winkelklimaat (dichtgeplakte ramen)
• Het overlast oplevert voor woon- en leefklimaat (logistiek, geluid, fietsen)
• Het een 24/7 activiteit betreft die niet aansluit op de winkeltijden en ook 

vaak in woongebieden liggen
Maar:
• Verschilt per stad, wijk en dorp (aantallen, mogelijkheden 

bestemmingsplan, geschiktheid panden, locaties panden, overlast, 
logistiek etc.), ofwel hoe heet wordt de soep gegeten?
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Ook andere aspecten:
• Is nieuw concept dat voorziet in een gemaksbehoefte?
• Werkgelegenheid?
• Positieve milieuaspecten?
• Invulling leegstaande panden?
• Een aantal wil nadrukkelijk bijdrage leveren aan buurt.

Den Haag; ‘Juiste bedrijf op de juiste plek’ 
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3. Impact?

• Hoeveel? Wet van de grote getallen
• Welke locaties geschikt?
• Niet in winkelgebieden en woonstraten, wel bedrijfslocaties en

doorgaande routes?
• Fietsen en personeel binnen en logistiek goed oplossen?
• Risico’s?
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4. Sturen met bestemmingsplan/handhaving 
mogelijk?
-Ja, maar huidige definitie verouderd en jurisprudentie nog niet eenduidig.. 
-Handhaving kan o.a. met bestemmingsplan en/of via APV, ook afhankelijk 
van lokale situatie (omgevingswet in de gaten houden). Beleid vormt 
verantwoording voor deze sturingsinstrumenten..

Definitie detailhandel (VNG):
Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten 
verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die 
goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de 
uitoefening van een beroeps of bedrijfsactiviteit

Begrippen detailhandel en winkel niet hetzelfde!
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Bestemmingsplan: sturen en handhaven op vestigingslocaties
• Uitleg jurisprudentie, detailhandel of logistiek, vergelijkbaar met 

postorderbedrijf (milieu categorie 3.1, 2 of vergelijkbaar)? 
• Geen detailhandel dan gemakkelijker te weren op ongewenste 

winkellocaties
• Wel detailhandel dan kan een herziening van het bestemmingsplan 

plaatsvinden (part. herziening of parapluherziening, eventueel 
voorafgegaan door een voorbereidingsbesluit)

• Bestemmingsplannen verschillen (gemengde bestemmingen, categorie 
bedrijvenlijst)
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Handhaven op overlast:
• APV
• Venstertijden laden/ lossen
• Wegen- en verkeerswet
• Welstandsnota/reclamenota
• Aantallen flitsbezorgers en mate van overlast verschilt

Capaciteit nodig voor handhaving!
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5. Begeleiden naar juiste locatie?

Waarom?
• Nieuwe behoefte
• Werkgelegenheid
• Rechtszekerheid 2x
• Overlast beperken

Hoe?
• Gewoon contact zoeken aan voorkant
• Regeling en handhaving waar nodig
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6. Randvoorwaarden ontwikkeling buiten 
winkelgebieden/woonstraten?

• Logistiek vaak beter inpasbaar buiten de 
hoofdwinkelstructuur/woonstraten

• Bedrijfspanden beter geschikt voor een hub (=magazijnfunctie) en ook 
kunnen de fietsen hier vaak beter intern worden geparkeerd door meer 
beschikbare en goedkopere ruimte

• Minder overlast voor directe omgeving (winkeliers en bewoners)
• 24/7 activiteit past door winkeltijdenbeleid niet in winkelgebieden en niet in 

omgevingen met veel bewoning in de directe nabijheid (bv. woonstraten)
• Uitstraling past beter bij bedrijfspand (lelijke of dichtgeplakte etalages in 

winkelgebieden niet wenselijk)
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7. En nu?
• Handhaven op bestemming in winkelgebieden en eventuele rechtszaken 

aangaan?
• Voorbereidingsbesluit en/of part. herziening of parapluherziening?
• Jurisprudentie afwachten?
• Handhaven op basis van APV? Wegen- en verkeerswet? Welstand-

/reclamenota? Exploitatievergunning?
• Accepteren en/of faciliteren? Praten?
• Geen probleem? Niets doen? 
• Afhaalloket in toekomst?

Europese Dienstenrichtlijn;
Maatregel moet noodzakelijk, non-discriminatoire en evenredig zijn,
alleen ruimtelijke argumenten met goede motivering noodzakelijk.
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