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Samenvatting 

 

Samenvattend stellen wij uw raad voor een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gehele 

grondgebied van de gemeente Maastricht om de planologische mogelijkheid te bevriezen om zonder 

nadere ruimtelijke afweging nieuwe vestigingen te openen van waaruit (flits)bezorgdiensten vanuit 

darkstores alsmede dark kitchens opereren.  

Het voorgestelde raadsbesluit is formeel van aard. Er wordt nog geen beleid vastgesteld, maar 

alleen een mogelijkheid gecreëerd om in voorkomende gevallen plannen te kunnen toetsen en 

beoordelen of deze tot een ongewenste situatie kunnen leiden.  

Over de inhoudelijke aspecten zal de komende tijd een beleidsvoorstel worden uitgewerkt en te 

zijner tijd via een nieuw voorstel aan uw raad worden voorgelegd.  
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Beslispunten 

1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid, zoals bedoeld in artikel 3.7, eerste lid 

van de Wet ruimtelijke ordening voor de gronden die zijn aangegeven op de kaart met de 

identificatienummer NL.IMRO.0935.vbFlitsbezorgers-vg01 (bijlage 2) . 

2. Te bepalen dat het verboden is het feitelijke gebruik van de onder beslispunt 1. aangewezen 

gronden en bouwwerken te wijzigen naar vormen van bedrijfsvoering die te kwalificeren zijn als   

zogenoemde (flits)bezorgdiensten vanuit darkstores alsmede dark kitchens, waarbij 

flitsbezorgdiensten, darkstores en dark kitchens als volgt zijn gedefinieerd: 

a. Flitsbezorgdienst: een specifieke vorm van een bedrijfsactiviteit (anders dan detailhandel), 

bestaande uit het dagelijks veelvuldig (binnen (zeer) korte termijn)  distribueren en afleveren van via 

het internet (internetwinkel) bestelde goederen aan klanten op een andere locatie. De goederen 

worden vanuit een zogenoemde darkstore of dark kitchen kort na de bestelling aangeleverd aan de 

bezorger voor een directe levering aan de klant. Detailhandel wordt daarbij als volgt gedefinieerd: 

b. Detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden van goederen aan consumenten in voor het 

publiek toegankelijke winkels, waarbij uitstalling, vergelijking en keuze door de klant, verkoop en 

levering aan de klant en betaling ter plaatse plaatsvinden en sprake is van direct fysiek klantcontact. 

Hieraan ondergeschikt kan sprake zijn van een internetwinkel of bezorgdienst voor levering van 

goederen aan klanten op een andere locatie, waarbij de activiteiten ten dienste van de internetwinkel 

of bezorgdienst geen grotere oppervlakte mogen omvatten dan 10% van de bruto vloeroppervlakte 

van de winkel met een maximum van 100 m2. 

c. “Darkstore”: niet of slechts in zeer beperkte mate voor het publiek toegankelijke opslagruimte of 

magazijn (anders dan een winkel) met overwegend consumentenartikelen (waaronder dagelijkse 

goederen, al dan niet ter plaatse bereid). Waar goederen die op internet (internetwinkel) kunnen 

worden besteld, worden opgeslagen, al dan niet ter plaatse bereid en gedistribueerd. Van waaruit de 

levering van de goederen aan de klant op een andere locatie plaatsvindt, via een flitsbezorgdienst 

waarbij in relatief beperkte mate sprake is van direct fysiek klantcontact en waarbij het 

productaanbod relatief beperkt is 

d. “Dark kitchen”: de bedrijfsmatige bereiding van foodprodukten (al dan niet in een “bezorgkeuken”) 

binnen een bedrijfs- of woonruimte, waarbij de genoemde produkten alleen dan wel hoofdzakelijk op 

afstand kunnen worden besteld en van waaruit de levering van de goederen aan de klant op een 

andere locatie plaatsvindt, waarbij in relatief beperkte mate sprake is van direct fysiek klantcontact; 
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3. Te bepalen dat burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning van het onder beslispunt 2. 

genoemde verbod kunnen afwijken, als er geen onevenredig nadelige effecten ontstaan voor de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelenen er geen onevenredige verslechtering van 

het woon- en leefklimaat ontstaat, alsmede dat er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de 

kwaliteit van de winkelgebieden en de detailhandelsstructuur.  

4. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag van 

bekendmaking. 

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

Bij de gemeente Maastricht is een aantal initiatieven binnen gekomen voor de vestiging van 

flitsbezorgdiensten/ dark stores.  Dit is een landelijk trend die begonnen is in de grote gemeenten en 

die zich snel verspreidt in middelgrote gemeenten waaronder Maastricht. Enerzijds zien we dat hier 

bij de consument behoefte aan is, anderzijds zien we ook bij andere gemeenten dat dit leidt tot 

overlast. Diverse (grote en middelgrote) gmeenten hebben reeds een proces in gang gezet om dit te 

reguleren en zij hebben reeds een voorbereidingsbesluit genomen. Naar verwachting zullen er zich 

nog meerdere en andere initiatieven melden. 

 

Pro’s  

Het doen van (last minute) online boodschappen en het direct laten bezorgen door (fiets-)koeriers is 

een extra mogelijkheid voor de inwoners van Maastricht voor het verkrijgen van hun (dagelijkse) 

boodschappen. Deze mogelijkheid sluit zeer goed aan bij de wensen van ook de (jonge) stedelijke 

bevolking, die we als stad graag aan ons willen binden. De aanbieders maken daarbij doorgaans 

gebruik van milieuvriendelijke vervoersmiddelen zoals elektrische fietsen of elektrische scooters. Ook 

geven bezorgdiensten aan dat hun klanten vanwege de bijna onmiddellijke beschikbaarheid minder 

verse waren op voorraad inkopen en daardoor ook minder hoeven weg te gooien (minder 

voedselverspilling dus).  Ten slotte kan ook leegstand met de vestiging van dit soort type 

bedrijvigheid mogelijk hier en daar worden voorkomen.  
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Contra’s  

De keerzijde is dat darkstores / flitsbezorgdiensten meestal leiden tot een inbreuk op het woon- en 

leefklimaat en een negatief effect hebben op het winkel- en verblijfsklimaat van een winkelgebied. 

Het kan daarbij gaan om zaken als (bromfiets/fiets)parkeerproblemen, verkeersonveilige situaties, 

geluidsoverlast (ook in de nachtelijke uren), tot achteruitgang van winkelgebieden vanwege het 

ontbreken van een ontmoetingsfunctie en door de ongewenste uitstraling van de vestigingen (veelal 

geblindeerde/afgeplakte/onaantrekkelijke gevels). Daarnaast is nog onduidelijk wat de effecten zullen 

zijn op het functioneren van de fijnmazige detailhandelsstructuur en de ruimtelijke effecten daarvan. 

Darkstores en flitsbezorgdiensten leiden per definitie tot extra mobiliteit. Hoewel het bezorgen van 

producten hoogstwaarschijnlijk vaak met de (elektrische) fiets gaat gebeuren, kan niet gesteld worden dat 

deze vorm van bedrijvigheid leidt tot het wezenlijk terugdringen van het autoverkeer.   

 

Flitsbezorgers zijn een nieuw fenomeen. Enerzijds hebben ze elementen van een reguliere 

internetwinkel, maar anderzijds wijken ze door hun verschijningsvorm, het dynamisch logistieke 

karakter en snelle bezorging hier weer sterk van af. 

 

Als gemeente zijn we de mening toegedaan dat flitsbezorgers die werken vanuit een darkstore niet 

passen binnen de bestemming detailhandel in de diverse bestemmingsplannen. Een tweetal recente 

rechterlijke uitspraken wijzen in deze richting. Eerdere uitspraken van andere rechters wezen in een 

andere richting, waardoor dergelijke bedrijven wel rechtstreeks zouden zijn toegestaan binnen de 

bestemming detailhandel. Definitieve jurisprudentie is er nog niet. 

 

Daarnaast zijn er initiatieven voor “dark kitchens” die werken met flitsbezorgers Ook voor dit type 

bedrijvigheid is een nadere ruimtelijke afweging gewenst. Qua verschijningsvorm en ruimtelijke 

uitstraling manifesteert dit type bedrijvigheid zich weliswaar minder opvallend dan flitsbezorgdiensten 

vanuit darkstores (vaker geen afgeplakte ramen en functioneert dit type bedrijvigheid meer “onder de 

radar”) maar niettemin is er behoefte aan meer regulering hiervan om ongewenste vestigingen te 

voorkomen (voorzorgsbeginsel). Immers ook dit type bedrijvigheid kan leiden tot ongewenste 

ruimtelijke effecten zoals omschreven bij darkstores.  
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2. Gewenste situatie. 

 

Toets aan Maastrichts beleid 

 

Het relevante gemeentelijk beleid staat geformuleerd in diverse beleidsdocumenten, zoals de 

Detailhandelsvisie, de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL), Visie 

Bedrijventerreinen: Ruimte voor Ondernemen, de Omgevingsvisie en de Economische Visie. De 

essentie is dat er een hoofdstructuur detailhandel is met aangewezen winkelgebieden waarbinnen 

winkels zich kunnen vestigen. Deze winkelgebieden zijn niet alleen economisch van belang, maar 

bijvoorbeeld ook uit oogpunt van voorzieningenniveau en leefbaarheid in de buurten. Tevens zijn ze 

belangrijk als ontmoetingsplek binnen de buurten en wijken en is het beleid erop gericht dit te 

versterken door concentratie van diverse functies met een publiek aantrekkende werking die 

daarmee ook een ontmoetingsfunctie hebben 

 

Flitsbezorgers hebben geen ontmoetingsfunctie en passen daarom niet in de aangewezen 

winkelgebieden. Sterker nog, bij vestiging in een winkelgebied nemen ze de plaats in van activiteiten 

die wél een ontmoetingsfunctie hebben.  

Aan de andere kant zijn flitsbezorgers niet overal gewenst op de bedrijventerreinen. Afhankelijk van 

de locatie kan dit onwenselijk zijn vanwege de menging van het zeer frequente fietsverkeer met het 

vrachtverkeer ter plaatse en kan deze activiteit niet goed passen bij de andere bedrijfsfuncties.  

Het zal dan ook een hele opgave zijn om te bepalen wat geschikte vestigingsgebieden zijn. Aan de 

hand van overleg met een aantal flitsbezorgers willen we hun vestigingsrandvoorwaarden zo goed 

mogelijk in beeld krijgen en komen tot zorgvuldig maatwerk bij het formuleren (en het uitvoeren) van 

het beleid.  

 

Zoals aangegeven is er nog geen definitieve jurisprudentie. Gelet op de onduidelijkheid in de 

jurisprudentie is het wenselijk om het zekere voor het onzekere te nemen. Het nemen van een 

voorbereidingsbesluit geeft de gemeente tijd om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan en 

voorbereidingen te treffen voor het opstellen van een paraplu-bestemmingsplan voor dit onderwerp. 

In voorbereiding op het paraplubestemmingsplan wordt beleid voorbereid met daarin de 

randvoorwaarden waarbinnen flitsbezorgdiensten vanuit darkstores en dark kitchens kunnen worden 
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toegestaan. Ook wordt nader onderzocht in welke gebieden deze functies wel en niet gewenst zijn. 

Aangezien deze gebieden nu nog niet duidelijk zijn, geldt dit voorbereidingsbesluit voor het gehele 

grondgebied van gemeente Maastricht.  

 

De wettelijke eis is dat uiterlijk binnen een jaar na inwerkingtreding van een voorbereidingsbesluit het 

ontwerp van het (paraplu)bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, anders vervalt de bescherming 

tegen ongewenste situaties. Een ontwerp-bestemmingsplan neemt vervolgens die bescherming over. 

Met het oog op de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023 is het 

raadzaam het ontwerp-(paraplu)bestemmingsplan voor die datum ter inzage te leggen.   

Als er echter nog géén ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd voor de inwerkingtreding van 

de Ow, dan geldt het op grond van 3.7 van de Wro genomen voorbereidingsbesluit als een 

voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 4.14 van de Ow. In dat geval loopt de termijn (van 1,5 

jaar) als bedoeld in het vierde lid van artikel 4.14 van de Ow, vanaf het moment van inwerkingtreding 

van de Ow (zie artikel 4.103, tweede lid van de Invoeringswet Ow). Er wordt naar gestreefd vóór 1 

januari 2023 het ontwerp-(paraplu)bestemmingsplan ter inzage te hebben gelegd. 

 

3. Argumenten. 

 

1.1 In een gebied waar een voorbereidingsbesluit geldt kan een verandering van gebruiksactiviteiten 

geweerd worden. De voorbereiding van een bestemmingsplan dat veiligheidshalve mogelijke 

onduidelijkheden omtrent de hierboven omschreven problematiek wegneemt en waar nodig verder 

reguleert kost enige tijd. Gedurende de tijd die daarvoor nodig is zorgt dit voorbereidingsbesluit 

ervoor dat de gemeente ongewenste ontwikkelingen kan tegenhouden en andere ontwikkelingen kan 

vergunnen. 

1.2 Er zijn zekerheidshalve geen gebieden buiten het werkingsgebied van het voorbereidingsbesluit 

gehouden. 

1.3 Doordat het voorstel een afwijkingsmogelijkheid bevat, kan maatwerk per initiatief worden 

geleverd gedurende het geldende voorbereidingsbesluit. 

2. 1 Met het gebruiksverbod kunnen ongewenste gebruiksveranderingen tegengehouden worden 

De aanhoudingsplicht van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht biedt geen bescherming 

voor gebruiksveranderingen die zonder omgevingsvergunning voor bouwen kunnen plaatsvinden. 

Het gebruiken van een leegstaande winkel als bedrijfsruimte is vaak mogelijk zonder verbouw van 
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het pand. Met dit verbod op grond van het vierde lid van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening 

om het gebruik te wijzigen is het vestigen van een flitsbezorgdienst/ darkstore op gronden met een 

detailhandelsbestemming niet toegestaan. Ook dark kitchens worden geweerd.  

2.2 Dit verbod is een noodzakelijke aanvulling op de wettelijke voorbereidingsbescherming van een 

ontwerp (paraplu) bestemmingsplan. Zodra een voorbereidingsbesluit in werking is getreden, kunnen 

omgevingsvergunningaanvragen op grond van de wet aangehouden worden. In dit geval is die 

bescherming onvoldoende, omdat voor functieveranderingen die binnen de geldende 

bestemmingsregeling toegestaan zijn geen omgevingsvergunning vereist is. 

3. 1 Met deze bepaling kunnen wenselijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld een flitsbezorgdienst, vanuit 

een dark store of dark kitchen op een aanvaardbare locatie, die aansluit bij het voor te bereiden 

bestemmingsplan, alsnog vergund worden. 

Met deze vergunningsmogelijkheid op grond van het vierde lid van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke 

ordening kan het verbod op gebruiksverandering doorbroken worden, als er geen redenen zijn om 

een ontwikkeling tegen te houden. 

 

4. Alternatieven. 

Het alternatief is om geen voorbereidingsbesluit te nemen. Dit brengt het risico met zich mee dat de 

bedrijven zich op ongewenste plekken in de stad vestigen en dat we als gemeente hiertegen lange 

(gerechtelijke) procedures moeten volgen met een onzekere uitkomst. 

 

5. Financiën. 

Dit besluit heeft thans geen financiële gevolgen. Indien aansluitend op het voorbereidingsbesluit een 

paraplu-bestemmingsplan wordt opgesteld, zal een planschade-risicoanalyse gemaakt moeten 

worden.  
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6. Vervolg. 

Na het vaststellen van het voorbereidingsbesluit zal het zo spoedig mogelijk bekend worden 

gemaakt. Tegelijk met de publicatie treedt het voorbereidingsbesluit in werking. Vervolgens zal nader 

beleid en een bestemmingsplan opgesteld worden. 

 

7. Participatie 

Het vaststellen van een voorbereidingsbesluit zelf is niet onderworpen aan inspraak en ook niet aan 

de uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Ook 

bestaat er geen bezwaar- of beroepsmogelijkheid ten aanzien van het voorbereidingsbesluit. 

Bekendmaking vindt conform de wet plaats door middel van publicatie in het Gemeenteblad.  

 

 

Burgemeester en Wethouders van Maastricht, 

 

De Secretaris,                      De Burgemeester, 

G.J.C. Kusters                     J.M. Penn-te Strake 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.24-05-2022., organisatieonderdeel BO 

Ruimte, no. 2022.11894  

 

gelet op artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening  

 

BESLUIT: 

 

1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid, zoals bedoeld in artikel 3.7, eerste lid 

van de Wet ruimtelijke ordening voor de gronden die zijn aangegeven op de kaart met de 

identificatienummer NL.IMRO.0935.vbFlitsbezorgers-vg01 (bijlage 2)  

2. Te bepalen dat het verboden is het feitelijke gebruik van de onder beslispunt 1. aangewezen 

gronden en bouwwerken te wijzigen naar vormen van bedrijfsvoering die te kwalificeren zijn als   

zogenoemde (flits)bezorgdiensten vanuit darkstores alsmede dark kitchens, waarbij 

flitsbezorgdiensten, darkstores en dark kitchens als volgt zijn gedefinieerd: 

a. Flitsbezorgdienst: een specifieke vorm van een bedrijfsactiviteit (anders dan detailhandel), 

bestaande uit het dagelijks veelvuldig (binnen (zeer) korte termijn) distribueren en afleveren van via 

het internet (internetwinkel) bestelde goederen aan klanten op een andere locatie. De goederen 

worden vanuit een zogenoemde darkstore of dark kitchen kort na de bestelling aangeleverd aan de 

bezorger voor een directe levering aan de klant. Detailhandel wordt daarbij als volgt gedefinieerd: 

b. Detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden van goederen aan consumenten in voor het 

publiek toegankelijke winkels, waarbij uitstalling, vergelijking en keuze door de klant, verkoop en 

levering aan de klant en betaling ter plaatse plaatsvinden en sprake is van direct fysiek klantcontact. 

Hieraan ondergeschikt kan sprake zijn van een internetwinkel of bezorgdienst voor levering van 

goederen aan klanten op een andere locatie, waarbij de activiteiten ten dienste van de internetwinkel 

of bezorgdienst geen grotere oppervlakte mogen omvatten dan 10% van de bruto vloeroppervlakte 

van de winkel met een maximum van 100 m2.
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c. “Darkstore”: niet of slechts in zeer beperkte mate voor het publiek toegankelijke opslagruimte of 

magazijn (anders dan een winkel) met overwegend consumentenartikelen (waaronder dagelijkse 

goederen, al dan niet ter plaatse bereid). Waar goederen die op internet (internetwinkel) kunnen 

worden besteld, worden opgeslagen, al dan niet ter plaatse bereid en gedistribueerd. Van waaruit de 

levering van de goederen aan de klant op een andere locatie plaatsvindt, via een flitsbezorgdienst 

waarbij in relatief beperkte mate sprake is van direct fysiek klantcontact en waarbij het 

productaanbod relatief beperkt is 

d. “Dark kitchen”: de bedrijfsmatige bereiding van foodprodukten (al dan niet in een “bezorgkeuken”) 

binnen een bedrijfs- of woonruimte, waarbij de genoemde produkten alleen dan wel hoofdzakelijk op 

afstand kunnen worden besteld en van waaruit de levering van de goederen aan de klant op een 

andere locatie plaatsvindt, waarbij in relatief beperkte mate sprake is van direct fysiek klantcontact; 

3. Te bepalen dat burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning van het onder beslispunt 2. 

genoemde verbod kunnen afwijken, als er geen onevenredig nadelige effecten ontstaan voor de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen en er geen onevenredige verslechtering van 

het woon- en leefklimaat ontstaat, alsmede dat er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de 

kwaliteit van de winkelgebieden en de detailhandelsstructuur.  

4. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag van 

bekendmaking.  

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 31 mei 2022. 

 

de griffier,  de voorzitter, 

  

H.J. Bodewitz J.M. Penn-te Strake 


