
 

 

Model gedoogbeslissing ten behoeve van een tijdelijke openstelling van zelfbedieningsgroothandels 

voor consumenten 

 

Geadresseerden: alle zelfbedieningsgroothandels 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Overwegingen 

Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het verboden 

zonder omgevingsvergunning een bouwwerk in strijd met een bestemmingsplan te gebruiken. 

Ingevolge de vigerende bestemmingsplannen [* vul eventueel namen bestemmingsplannen in] geldt 

voor de locaties van zelfbedieningsgroothandels dat gebruik voor reguliere detailhandel niet is 

toegestaan.   

 

Om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan is op 12 en 15 maart 2020 een aantal 

ingrijpende maatregelen genomen. Onder meer zijn met ingang van 15 maart 2020 om 18.00 uur eet- 

en drinkgelegenheden gesloten en in de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio [* invullen] is 

daarop een verbod opgenomen om inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en 

genuttigd (eet- en drinkgelegenheden), geopend te houden. Uitzonderingen zijn gemaakt voor 

inrichtingen in bedrijven bedrijfskantines en bedrijfscatering die niet voor het publiek toegankelijk zijn 

(bedrijfskantines en bedrijfscatering) en inrichtingen in hotels ten behoeve van de hotelgasten; 

 

Met het sluiten van eet- en drinkgelegenheden is de toeleverantie van voedsel daarnaartoe 

gestagneerd met als gevolg dat bederfelijke waar van zelfbedieningsgroothandels mogelijk moet 

worden vernietigd. Bovendien vindt er door de sluiting van eet- en drinkgelegenheden een grotere 

afname van producten uit de supermarkten plaats. Daardoor valt de komende periode meer druk op de 

supermarkten te verwachten.  

 

Het kabinet heeft gemeenten opgeroepen om tijdelijk de verkoop aan consumenten door 

zelfbedieningsgroothandels toe te staan. Het is in het belang van de voedselvoorziening dat voedsel 

voldoende voorradig blijft voor alle inwoners van de gemeente.  

 

Beslissing  

In afwijking van het de vigerende bestemmingsplannen mogen zelfbedieningsgroothandels met vers 

voedsel in het assortiment tijdelijk worden opengesteld voor de levering aan consumenten (het gebruik 

ten behoeve van ‘detailhandel’ is tijdelijk toegestaan); met dien verstande dat  

 

- Deze tijdelijke gedoogbeslissing geldt vanwege de uitzonderlijke situatie en in het belang van de 

voedselvoorziening. 

- Deze gedoogbeslissing slechts geldt gedurende de periode dat eet- en drinkgelegenheden op grond 

van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio [*invullen veiligheidsregio] gesloten moeten 

blijven.  

 

Let op 

Bij het handelen op grond van deze gedoogbeslissing zijn zelfbedieningsgroothandels gehouden aan 

de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio [*invullen veiligheidsregio], waaronder het verbod om 



 

 

samenkomsten te laten plaatsvinden dan wel te laten ontstaan waar meer dan honderd personen 

gelijktijdig samenkomen.  

 

 

Het college van burgemeester en wethouders  

Namens deze, 

 

[* invullen] 

 


