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Beslispunten 
1. de nota Reclamebeleid 2009 vast te stellen. 
 
Inleiding   
In de commissievergadering van 16 april 2007 heeft u ingestemd met het evalueren en 
eventueel herzien van de Welstandsnota. Hierbij is met name ook gesproken over de wijze 
van evalueren. In de commissievergadering van 8 oktober 2007 is vervolgens op 
hoofdlijnen gesproken over het te voeren Welstandsbeleid. Reclame-uitingen hebben in-
vloed op de uitstraling van bouwwerken. Om deze reden heeft de raad het college gevraagd 
om een nota Reclamebeleid te ontwikkelen die tegelijk met het Welstandbeleid aan de raad 
ter vaststelling kan worden aangeboden.  
 
Beoogd effect 
Het op transparante wijze vastleggen van de mogelijkheden van reclame-uitingen op 
bouwwerken. 
 
Argumenten 
1.1 de reclamenota verhoogt de rechtszekerheid van de reclame aanbieders 

In diverse nota’s en regelingen zijn al aspecten van reclame belicht. Een integrale nota 
reclamebeleid maakt duidelijke welke uitingen van reclame wel en niet zijn toege-
staan. Duidelijke beleidsregels verhogen de rechtszekerheid.  
 

1.2 er is draagvlak voor de reclamenota bij de ondernemers 
De reclamenota is in concept voorgelegd aan de ondernemers en aan de welstand-
commissie. Met uitzondering van de mogelijkheid om langs de rest van het oude be-
bouwingslint reclame aan te lichten of reclame in de vorm van lichtbakken /andere 
lichtreclame toe te kunnen passen, zijn alle opmerkingen in voorliggende nota ver-
werkt.  

 
Kanttekeningen 
n.v.t.  
 
Financiële toelichting 
Er zijn geen financiële consequenties aan dit voorstel verbonden. 
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Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, 
 
 
 
 
 
 
 
A.J.E. van der Werf-Bramer J.J.H. Colijn-de Raat 
secretaris  burgemeester 
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De raad van de gemeente Scherpenzeel, 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2009, 
 
 

besluit 
 

1. de nota Reclamebeleid 2009 vast te stellen. 
 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 9 juli 2009, 
 
 
 
 
 
E. Hoogstraten   J.J.H. Colijn-de Raat 
griffier     voorzitter   


