
RAADSBESLUIT D07
ZAAKNUMMER

3377961
BEHANDELEND AMBTENAAR

de vries, mariska

SECTOR

RL-RO

PORT. HOUDER

Gerard Gerrits

ONDERWERP

3377961 - Voorbereidingsbesiuit Flitsbezorgdiensten

11*^ Hengelo
Gemeente

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO besluit:

A. de raad voor te steiien;
1. kennis te nemen van het feit dat het coliege heeft besioten om het raadsadvies en alie 
bijbehorende bijiagen gelet op artikel 55 Gemeentewet in samenhang gelezen met artikel 10 van de Wet 
openbaarheid van bestuur, en dan in het bijzonder iid 2, aanhef sub 7 geheim zijn, totdat het coiiege deze 
geheimhouding opheft en nu reeds te beslissen dat deze geheimhouding wordt opgeheven op het moment 
dat de raadsvergadering van 9 maart a.s. aanvangt;
2. een voorbereidingsbesiuit te nemen voor het grondgebied van de gemeente Hengelo zoals aangegeven 

op de bij dit besluit behorende verbeeiding met identificatienummer NL.IMR0.0164.VB0020-0301, getekend 
op de ondergrond o_NL.IMRO.0164.VB0020.dgn;
3. te besluiten dat het verboden is het bestaande gebruik van de gronden en bouwwerken, of gedeeiten 
daarvan te wijzigen naar; het expioiteren van flitsbezorgdiensten van oniine boodschappen zoais 
verkrijgbaar in supermarkten, en worden ais voigt definieert:
- Een opsiag-, distributie-, magazijniocatie, al dan niet voorzien van een afhaailoket, niet of siechts in 
beperkte mate toegankeiijk voor publiek, van waaruit zeer snei in hoofdzaak dagelijkse boodschappen 
worden geleverd bij kianten die op afstand hun besteiling piaatsen.
4. te besiuiten dat het coliege van burgemeester en wethouders met een omgevingsvergunning kan afwijken 
van het verbod zoais bedoeld onder 3, indien is aangetoond dat sprake is van een goede ruimteiijke 
ordening;
5. te besiuiten dat dit voorbereidingsbesiuit in werking treedt op de dag nadat het raadsbesiuit is genomen;

B. het voorbereidingsbesiuit wordt bekend gemaakt voor publicatie op de wetteiijk voorgeschreven wijze.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

Flitsbezorgsupermarkten (sneile bezorgsupermarkten met magazijnen en zonder winkeifunctie) spreiden 
zich sinds een aantal maanden als een olievlek over de diverse (grote) steden in ons land uit. Ondanks dat 
ze niet voor pubiiek toegankelijk zijn, valien ze binnen het begrip detaiihandel en kunnen ze zich dus zonder 
nadere ruimtelijke afweging vestigen in tai van panden met een detaiihandelsbestemming. Op meerdere 
plekken zal dit tot overlast kunnen leiden.

De gemeente kan op dit moment niet sturen op flitsbezorgsupermarkten die overiast geven.
Daarom is besioten om tijdelijke regelgeving (dit voorbereidingsbesiuit) te maken om te voorkomen dat zich 
op ongewenste plekken nieuwe flitsbezorgdiensten gaan vestigen.
Dat vraagt nog om uitwerking in de vorm van nieuw beieid in de komende periode. Dit beleid zai uiteindelijk 
de basis moeten vormen voor een nieuw bestemmingsplan.
Het blijft met een omgevingsvergunning mogelijk om nieuwe vestigingen toe te staan als - kortgezegd - een 
goed woon-en leefklimaat en vitaal kerngebied/winkelgebied gewaarborgd is.____________________________

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,
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