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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie VVD betreffende reclame-uitingen 
langs de openbare weg 

 

 
Aan de fractie VVD 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 6 oktober 2016 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over reclame-uitingen langs de openbare 

weg: 

 

1. Klopt het dat deze uitingen in overleg met de gemeente zijn geplaatst? 
2. Klopt het dat hier geen vergunning voor nodig is? 
3. Betekent dit dat ook anderen op deze manier toestemming krijgen om reclame-uitingen 

te plaatsen langs de openbare weg? Zo niet, wat zijn uw overwegingen in dit kader? 
 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt: 

 

Vraag 1.  

Ja dat klopt. 

 

Vraag 2.  

Ja dat klopt.  

 

Vraag 3.  

Voor de tijdelijke en eenmalige reclame-uitingen van Connexxion is geen vergunning nodig. Dat heeft 

te maken met de specifieke omstandigheden van het geval. 

 

Bij tijdelijke reclame-uitingen geeft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en/of de 

Algemene plaatselijke verordening (APV) aan of er een vergunning nodig is. Op grond van de Wabo is 

geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig indien een reclamebord minder dan  

30 dagen aanwezig is. In dat geval is er namelijk op grond van de jurisprudentie geen sprake van 

“bouwen”. Hierbij is mede relevant of de uitingen eenmalig of periodiek aanwezig zijn (zoals 

bijvoorbeeld elke maand of jaarlijks). De borden van Connexxion zijn eenmalig. 

 

Los van de Wabo geeft de APV ook een mogelijke vergunningplicht. Hierbij spelen met name de 

verkeersveiligheid en de openbare orde en veiligheid een rol. In het geval van de borden van 

Connexxion is in beide gevallen geen sprake van een vergunningplicht en is er privaatrechtelijk ook 

geen belemmering om de borden tijdelijk te laten plaatsen.  
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Ieder verzoek tot plaatsen van tijdelijke reclame-uitingen wordt hieraan getoetst. Los daarvan worden 

de aanvragers ook gewezen op de 68 “reclamezuilen” die in de gemeente Den Helder staan verspreid 
waar posters opgehangen kunnen worden. Indien voor een tijdelijke reclame-uiting wel een 

vergunning nodig is, dan dient deze uiting in de speciale reclameborden te worden geplaatst om zo 

verrommeling te voorkomen.     

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 25 oktober 2016 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


