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Onderwerp 

Vaststellen van een voorbereidingsbesluit 

De gemeenteraad van Amsterdam besluit 

gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 3.1 januari 2022; 

gelet op: 
— artikel 1.6o, eerste lid, onder b van de Gemeentewet; 
— artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening; 

te verklaren dat een paraplubestemmingsplan voor het gehele grondgebied 
van de gemeente Amsterdam wordt voorbereid, zoals aangegeven op de bij dit 
besluit behorende verbeelding met de identificatie 
NLIMRO.o363.GA22o1VBGST-VGo1; 

2. te bepalen dat het, in het gebied als bedoeld onder IA., tot aan de 
inwerkingtreding van het nieuwe paraplubestemmingsplan verboden is om het 
gebruik van gronden en/of bouwwerken te wijzigen naar: vormen van 
bedrijfsvoering die blijkens hun reclame-uiting, presentatie, assortiment of 
bedrijfsvoering zijn te kwalificeren als zogenoemde flitsbezorgdiensten vanuit 
darkstores. Waarbij darkstores 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 vergelijken en uit te kiezen, en 
worden als volgt gedefinieerd: 

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

ii. darkstores 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; 
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3. te bepalen dat besluit I in werking treedt daags na het raadsbesluit; 

II. 	kennis te nemen van de geheimhouding die op grond van artikel 25, tweede lid 
van de Gemeentewet is opgelegd en het verzoek aan de gemeenteraad om die 
tijdens de eerstvolgende vergadering na aanlevering bij de raadsgriffie te 
bekrachtigen. 

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd in zijn vergadering op 26 januari 2022. 
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