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Opening

Vaststellen agenda

Onderwerp : Z / 22 / 753809 / Voorbereid i ngsbesl uit f I itsbezorgi n gsd iensten
Voorstel:
De raad voor te stellen:
1. Te verklaren, op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtel'ljke ordening, dat een

bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gehele grondgebied van de gemeente
Oegstgeest betreffende het gebied zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende
en als zodanig gewaarmerkte tekening met planidentificatie
N L.l M RO.05T9.VBFlitsbezorgOEG-VAO1;

2. het voorbereidingsbesluit bedoeld onder beslispunt 1 in werking te laten treden met
ingang van de dag na publicatie in het Gemeenteblad, op ruimtelijkeplannen.nl en
lokale krant voor de duur van één jaar;

3. te bepalen dat het verboden is om het gebruik van gronden en/of bouwwerken naar;
- vormen van bedrijfsvoering die blijkens hun reclame-uiting, presentatie,

assortiment of bedr'rjfsvoering zijn te kwalificeren als zogenoemde
flitsbezorgdiensten al dan niet vanuit dark stores. Waarbij dark stores en
flitsbezorgdiensten bijzondere vormen van bedrijfsvoering zijn die niet zijn gericht
op het klassieke winkelen, in de zin dat mensen ter plaatse komen om producten te
vergel'rjken en uit te kiezen, die als volgt worden gedefinieerd:

i. flitsbezorgdiensten zijn bezorgdiensten van online bestelde
consumentenproducten, met de bedoeling deze binnen zeer korte termijn te
bezorgen, bij de besteller;

ii. dark stores zijn overwegend opslagruimtes met consumentenartikelen, veelal
dagelijkse goederen, al dan niet met een afhaalloket of afhaalbalie, niet of slechts in
zeer beperkte mate toegankelijk voor winkelend publiek;

4. te bepalen dat burgemeester en wethouders ontheffing kunnen verlenen van het
onder beslispunt 3 genoemde verbod mits de activiteit niet in strijd is met het in
voorbereiding z'rjnde bestemmingsplan.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 75 februari 2022,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris bu
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