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Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen Flitsbezorging & darkshops aan banden

Geachte heer Den Heijer en heer Kuhlman,

Bij brief van 4 februari 2022, ingekomen op 8 februari 2022, heeft u op grond 
van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie VVD vragen gesteld over Flitsbezorging & dark shops aan banden.
Wij hebben uw vragen genummerd en beantwoorden deze als volgt.

Vraag 1. Is het college bekend met het besluit van Amsterdam en Rotterdam 
om flitsbezorgers en dark shops aan banden te leggen?

Antwoord Ja.

Vraag 2. Is het college bereid om een dergelijk voorstel ook aan de Dordtse 
gemeenteraad voor te leggen om onze gezellige winkelcentra te 
beschermen? Zo neen, waarom niet?

Antwoord Ja, er is inmiddels een voorbereidingsbesluit genomen om nieuwe 
aanvragen aan te houden. En er wordt gewerkt aan een 
bestemmingsplan dat voor de bebouwde kom de vestiging van 
flitsbezorgers wordt gereguleerd. Dat plan moet in ontwerp ter visie 
worden gelegd voordat de werking van het voorbereidingsbesluit 
afloopt.

Vraag 3. Deelt het college de mening dat het vreemd en oneerlijk is dat 
flitsbezorgers profijt hebben van ouderwetse en te beperkte 
openingstijden van andere winkels en dat het nu dus zo is dat 
Dordtenaren zondagmorgen wel een flitsbezorger kunnen bestellen, 
maar niet naar de gewone supermarkt kunnen?

Antwoord In principe staat het ook andere winkeliers vrij om buiten de 
sluitingstijden bestellingen op te nemen en te bezorgen. In die zin 
vormt de Winkeltijdenwet geen oneerlijke concurrentie. Die wet ziet 
toe op de opening/sluiting van fysieke winkelruimten.

Vraag 4. Wat doet het college op dit moment om de overlast van de dark shop 
aan de Maasplaza aan te pakken?

Antwoord Het pand waarin de dark shop gevestigd is heeft een bestemming 
Gemengd-3. Binnen die bestemming zijn bedrijven in de categorie 1 
en 2 van de bij het bestemmingsplan behorende Staat van 

Pagina 1/2

Gemeente Dordrecht

Spuiboulevard 300

3311 GR  DORDRECHT

T 14078

www.dordrecht.nl

Contactpersoon

P.J. de Haas

T (078) 770 4899

E 

pj.de.haas@dordrecht.nl

DOSSIER
Afschrift:

- MO/BMO, EG Imthorn
  SK Dordrecht 704

- raadsgriffier t.b.v.
  raads- en burgerraadsleden

http://www.dordrecht.nl/


Datum 12 april 2022

Ons kenmerk 2022-0057731

Bedrijfsactiviteiten toegestaan. De Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid (OZHZ) heeft het bedrijf getoetst en kwam tot de conclusie dat 
het hier weliswaar om een distributiebedrijf gaat, maar dat dit bedrijf 
qua aard en inrichting gelijk te stellen is met een categorie 2 bedrijf. 
Het bedrijf moet zich houden aan de bepalingen uit het 
Activiteitenbesluit. De melding in het kader van het Activiteitenbesluit 
is gedaan en gepubliceerd. De gesignaleerde overlast dient aangepakt 
te worden via de reguliere kanalen van handhaving (OZHZ en 
eventueel politie).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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