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Onderwerp: beantwoording vragen D66 over reclameborden langs openbare 
weg 

Geachte fractie van D66, 

Uw fractie heeft ons op 4 oktober een e-mail met raadsvragen gestuurd over reclameborden langs de 
openbare weg. Wij hebben uw vragen conform artikel 47 van het Reglement van orde behandeld. In deze 
brief vindt u onze beantwoording. 

Vragen/beantwoording 
Vraag 1: Kunt u ons aangeven, welke omgevingsvergunningen of vergunningsaanvragen op grond van 
bovenstaand artikel in de APV in 2011, 2012 en 2013 voor reclame-uitingen zijn aangevraagd, toegekend en 
/ of geweigerd? 
Antwoord: In de wijziging van de A P V van 2009 is het vergunningstelsel voor reclame-uitingen, waarnaar 
wordt verwezen, komen te vervallen. Vanaf die tijd is het mogelijk om zonder vergunning een reclame aan te 
brengen. Indien achteraf blijkt dat een reclame ontsierend is, kan hiertegen handhavend worden opgetreden. 
Bij reclame-uitingen wordt soms gebruik gemaakt van een eigen hulpconstructie. Voor deze hulpconstructies 
kan het noodzakelijk zijn om een omgevingsvergunning onderdeel bouwen aan te vragen. 
In 2011 zijn ervoor hulpconstructies met reclame 3 omgevingsvergunningen verleend. In 2012 2 
omgevingsvergunningen en in 2013 is er 1 omgevingsvergunning verleend. 

Vraag 2: Kunt u ons mededelen, in welke gevallen u in de afgelopen jaren aangebrachte reclames langs de 
openbare weg hebt getoetst en op grond van die toetsing tot verwijdering van de betreffende reclames hebt 
verplicht? 
Antwoord: Borden die een verkeersgevaarlijke situatie opleveren, worden direct verwijderd. Na verwijdering 
volgt contact met de overtreder, in de regel in een persoonlijk gesprek. De aantallen hiervan worden niet 
geregistreerd, maar dit komt sporadisch voor. 
Het handhaven op reclameborden in de gemeente heeft, anders dan waar de verkeersveiligheid in geding is, 
de afgelopen jaren geen prioriteit gekregen. Dit is mede in lijn met het besluit van de gemeenteraad van 22 
maart 2012, waarin de raad heeft aangegeven dat de prioriteit bij handhaving moet liggen bij milieu, 
veiligheid en volksgezondheid. Er is dus ook geen sprake geweest van actief opsporen of handhaven van dit 
soort reclame-uitingen. Wel is in een aantal gevallen de betreffende reclamemaker mondeling verzocht om 
zijn reclamebord te verwijderen. Dit mondeling aanspreken wordt niet geregistreerd. 



Overigens zal in het merendeel van de gevallen van reclame in de gemeente niet worden aangeschreven op 
grond van de A P V , maar op grond van de bouw- en RO-regelgeving. Dit is in lijn met het 'Handhavingsbeleid 
reclame- en verwijsborden' van 2009. 

Vraag 3: Ingeval u een gedoogbeleid hebt gevoerd ten aanzien van deze reclames: bent u bereid om 
voortaan actief te beoordelen, welke borden langs in ieder geval de doorgaande wegen in onze gemeente in 
strijd zijn met de gemeentelijke regelgeving op dit punt? En bent u ook bereid om daar dan vervolgens 
geëigende maatregelen tegen te ondernemen? 
Antwoord: Er is geen sprake van een gedoogbeleid. Een gedoogbeleid impliceert dat overtredingen worden 
geconstateerd en toegestaan. Zoals bij de beantwoording van vraag 2 al is aangegeven, is er op grond van 
de prioriteitenstelling niet actief gehandhaafd. In het najaar zal het college het 
handhavingsuitvoeringsprogramma voor 2014 vaststellen. Dan wordt opnieuw gekeken naar de prioriteiten, 
waaronder de prioriteit ten aanzien van de handhaving van reclameborden in de gemeente. 

Enige weken geleden is de toename van het aantal reclame-uitingen ook besproken in de 
collegevergadering. Door het college is opdracht gegeven om op te treden tegen reclame-uitingen waarbij 
sprake is van een exces (horizonvervuiling, openbare orde en veiligheid). In de programmabegroting is dit 
als volgt omschreven: Er wordt samen met de samenleving actie ondernomen tegen horizonvervuiling 
(excessen). Bij veel reclame-uitingen is er echter geen sprake van een exces maar alleen van illegaal 
gebruik van openbare ruimte en een versoberde uitstraling van de openbare ruimte. 

Tot slot 
Wij gaan er vanuit dat wij hiermee uw vragen adequaat hebben beantwoord. Heeft u nog vragen? Neem dan 
gerust contact op met Erwin Kleinrensink, via ons algemene nummer (0315) 292 292. U kunt natuurlijk ook 
een e-mailbericht sturen naar e.kleinrensink(5)oude-iisselstreek.nl 
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