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Beste heer Doedens en heer W. Janssens-Looijs, 

ln uw brief van 31-01-2022 stelt u ons vragen over het beleid omtrent micro distributiecentra. Hieronder leest u uw vragen 
en onze antwoorden: 

Vraag 1. Heeft het college signalen dat er momenteel micro distributiecentra worden gevestigd in Bergen op Zoom? Zo 
ja, om hoeveel mogelijke micro distributiecentra gaat dit? 

Antwoord: Wij hebben op dit moment geen signalen van de vestiging van micro distributiecentra in Bergen op Zoom. We 
zijn wel op de hoogte van de groei van flitsbezorging in o.a. Rotterdam, Amsterdam en Breda en dat dergelijke bezorgers 
zich ook verder aan het vestigen zijn in West-Brabant. 

Vraag 2. Welke regels zijn er in bestemmingsplannen of de APV voor het vestigen van micro distributiecentra? Kan dit 
momenteel in woonwijken of winkelstraten? 

Antwoord: Het vigerende bestemmingsplan biedt de ruimtelijke kaders per pand waar het vestigen van micro 
distributiecentra wel of niet mogelijk is. Deze vorm van bezorging valt onder detailhandel. Het is dus mogelijk dat 
flitsbezorgers zich vestigen in woonwijken en winkelstraten in panden met de bestemming 'detailhandel'. 

ln de APV zijn voor het vestigen geen specifieke regels opgenomen. 

Vraag 3. Deelt het college de mening van D66 dat voor micro distributiecentra apart beleid nodig is in bijv. de APV? Zo 
nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen gaat het college zetten? 

Antwoord: Wij gaan geen actie ondernemen om hier specifiek beleid voor op te stellen. Voornemen is dit mee te nemen 
in onze integrale beleidsontwikkeling. Bij de actualisatie van het detailhandelsbeleid (Kadernota Ruimte en Economie) en 
het juridisch verankeren van dit beleid in de omgevingsplannen, zullen nieuwe economische trends, zoals micro 
distributiecentra worden meegenomen. 

ln de tussentijd monitoren wij of deze markt zich ontwikkelt en vestigt in Bergen op Zoom. We zijn ons er van bewust dat 
micro distributiecentra voor overlast kunnen zorgen. Indien een flitsbezorger zich aankondigt om in Bergen op Zoom te 
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vestigen, zullen wij met hen in gesprek gaan om de overlast zo veel mogelijk te beperken of om naar een gewenste 
locatie te begeleiden. 

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met mevr. M. Dankaart, 
manager Cluster Werken 81 Recreëren. Zij is per mail bereikbaar op M.Dankaart@bergenopzoom.nl. 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 
namens het college, 
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Dhr. J.J.S.M. de Lange 
Wethouder 


