Reclameverordening Harderwijk 2017
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. bevoegd gezag: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht.
b.bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de
plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect
steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.
c.gebouw: een geheel of gedeeltelijk door wanden omsloten, voor mensen toegankelijke, ruimte dat
voorzien is van een dak.
d.handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd
wordt een commercieel belang te dienen.
e.tijdelijke handelsreclame: handelsreclame zoals bedoeld in sub d van dit artikel, met dien verstande
dat deze niet langer dan 4 weken aanwezig is.
f.vrijstaande reclameborden: Een handelsreclame-uiting (reclamebord) die niet is bevestigd aan een
onroerende zaak maar is geplaatst op de weg.
g.weg: pleinen, wegen straten, parkeerterreinen, lanen, paden, bermen en andere zijkanten van
wegen, alsmede stegen, sloppen, plantsoenen, parken, stranden, bos, heide, troittors, stoepen,
trappen, portiekruimten, gangen, passages, galerijen, telefooncellen, liften, tunnels, vluchtheuvels,
kaden, terreinen, en een en ander voor zover zij, zij het ook met enige beperking, voor het publiek
feitelijk toegankelijk zijn, onverschillig wie daarvan eigenaar is.
f. geveloppervlak; de oppervlakte van de gevel tussen de onderkant, bovenkant en de hoeken van
een bouwwerk

Artikel 2 Verbod aanbrengen handelsreclame zonder omgevingsvergunning
1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het bevoegd gezag een bouwwerk te
gebruiken of het gebruik daarvan toe te laten voor het maken van handelsreclame met behulp
van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die vanaf de weg of
vanaf een andere voor het publiek toegankelijke plaats zichtbaar is.

2.
a.

Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor:
handelsreclame aangebracht achter de binnenzijde of op de buitenzijde van een doorzichtige
raam/venster op de begane grondverdieping van een gebouw mits:
-per raam/venster maximaal 1/3 deel van het vensteroppervlak wordt benut voor
handelsreclame
- indien op de buitenzijde, plat op het venster is aangebracht en niet dikker is dan 3 mm;
- het handelsreclame betreft van diensten of producten die in het betreffende bouwwerk of het
bijbehorende perceel plaatsvinden respectievelijk worden verkocht
- het geen bewegende, knipperde en periodiek oplichtende handelsreclame betreft
handelsreclame op zuilen, borden, muren of op andere bouwwerken, aangewezen door de
overheid;
handelsreclame betrekking hebbend op:
-openbare verkoping, aanbiedingen ter verkoop, verhuur of verpachting van een onroerende
zaak, voor zolang zij feitelijke betekenis hebben;
-het beroep, de dienst of het bedrijf, dat in of op het bouwwerk wordt uitgeoefend of waarvoor
deze zaak is bestemd, zomede op naamborden;
mits deze handelsreclame, gezamenlijk geen grotere oppervlakte hebben dan 0,50 m2en
geen van alle een grotere afmeting in één richting hebben dan 1,00 meter en mits deze
opschriften en aankondigingen plat zijn aangebracht op of aan het bouwwerk;

b.
c.

d

e.
f
g
h
-

handelsreclame, betrekking hebbend op de naam en/of aard van in uitvoering zijnde
bouwwerken en/of op de naam van degenen die bij het ontwerp en/of de uitvoering van het
bouwwerk betrokken zijn, mits deze opschriften zijn aangebracht op borden bij of op de in
uitvoering zijnde bouwwerken zelf en niet verlicht zijn, zulks voor zover zij feitelijke betekenis
hebben;
handelsreclame aan gebouwen en inrichtingen van openbaar vervoer, indien deze zijn
aangebracht ten dienste van dat vervoer;
handelsreclame op of aan een bouwwerk mits:
het een wijziging betreft van een bestaande legale handelsreclame;
de afmetingen (lengte, breedte en/of hoogte) niet groter worden en de positie niet wijzigt;
het geen bewegende, knipperde of periodiek oplichtende handelsreclame betreft;
het handelsreclame betreft van diensten of producten die in het betreffende bouwwerk
plaatsvinden, respectievelijk worden verkocht.
handelsreclame op de gevel van een bestaand bedrijfspand, die gelegen op één van de
bedrijventerreinen ,zoals aangeven op de kaartbijlage mits:
plat aangebracht op gevel, de gezamenlijke oppervlakte van alle reclame-uitingen op de
betreffende gevel niet meer dan 15% van het betreffende geveloppervlak bedraagt
haaks aangebracht op de gevel, niet meer dan 1 meter uit de gevel steekt;
het handelsreclame betreft van diensten of producten die in het betreffende pand/perceel
plaatsvinden respectievelijk worden verkocht;
niet boven de dakrand uitsteekt, of op het dak is geplaatst;
het geen bewegende, knipperde of periodiek oplichtende handelsreclame betreft.
handelsreclame op of aan een vlaggenmast, reclamezuil of reclamebord, die volgens de
welstandsnota welstandsvrij is mits:
het geen bewegende, knipperde of periodiek oplichtende handelsreclame betreft;
het handelsreclame betreft van diensten of producten die in of bij het bijbehorende gebouw of
perceel plaatsvinden, respectievelijk worden verkocht.

Artikel 3 Tijdelijke handelsreclame
Het in artikel 2 lid 1 gestelde verbod geldt niet voor tijdelijke handelsreclame, voor zolang deze
feitelijke betekenis heeft en voldaan is aan de in het tweede lid van dit artikel opgenomen criteria. De
in het tweede lid gestelde criteria gelden niet voor reclame-uitingen in het inwendige gedeelte van het
onroerend goed, ook niet als deze zichtbaar zijn vanaf de weg;
Tijdelijke handelsreclame zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel moet betrekking hebben op de
dienst die wordt verleend of het bedrijf of het beroep dat wordt uitgeoefend in de onroerende zaak.
Voor de binnenstad geldt dat het gebruik van fluorescerende kleuren of spiegelende materialen niet is
toegestaan en maximaal 1 tijdelijke handelsreclame-uiting per onroerende zaak is toegestaan.
Tijdelijke reclame mag maximaal twee maal per kalenderjaar per bouwwerk en per onderneming
worden aangebracht. Per keer mag de tijdelijke handelsreclame maximaal 4 weken aanwezig zijn. 4.
Aan het bevoegd gezag kan, schriftelijk en onder opgaaf van redenen, worden verzocht de tijdelijke
reclame voor een langere duur dan 4 weken in stand te houden. Het bevoegd gezag beslist binnen
vier weken na ontvangst van het in dit artikellid bedoelde verzoek of, en zo ja, voor welke periode, de
tijdelijke reclame kan worden toegestaan.
Artikel 4 Indieningsvereisten aanvraag reclamevergunning
Onverminderd het gestelde in de Algemene wet bestuursrecht en de ministeriële regeling
omgevingsrecht (Mor) moet een aanvraag om omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 1, lid 1, bij
het bevoegd gezag worden ingediend onder overlegging van: :

;
a .een tekening op een schaal van één op honderd, van het bouwwerk met op dezelfde schaal de
plaats waar het opschrift, de aankondiging of afbeelding zal worden aangebracht;
Artikel 5 Weigeringsgronden reclamevergunning.
1.Een vergunning als bedoeld in artikel 2, lid 1 kan worden geweigerd:
a. indien de reclame, hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet
aan redelijke eisen van welstand;
b. in het belang van de verkeersveiligheid;
c.in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor de omgeving gebruikers
van het in de nabijheid gelegen onroerend goed.
2.Aan de vergunning kunnen voorschriften worden verbonden, die uitsluitend mogen strekken
ter bescherming van de belangen, die de vergunningverlening beoogt.
.Artikel 6 Eisen aan niet-vergunningsplichtige handelsreclame
Het is verboden door een opschrift, aankondiging of afbeelding als bedoeld in artikel 2 lid 2, de
veiligheid van het verkeer in gevaar te brengen of ernstige hinder voor de omgeving te veroorzaken.
Artikel 7 Strafbepaling
1.
Overtreding van een bij of krachtens deze verordening gegeven voorschrift, niet-nakoming
van een ingevolge deze verordening opgelegde verplichting en niet-naleving van één of
meer voorschriften aan een vergunning verbonden, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste
twee maanden of geldboete van de tweede categorie.
2.
Overtreding van enige bepaling van deze verordening kan voorts worden gestraft
met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.
Artikel 8 Handhaving door toezichthouders en/of opsporingsambtenaren
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij
besluit van burgemeester en wethouders aan te wijzen personen.
Artikel 9 Hardheidsclausule
In gevallen dat de toepassing van deze Verordening tot een onredelijke of onbillijke beslissing leidt,
kan het bevoegd gezag, ter zijner beoordeling in afwijking van de bepalingen in artikel 2, 3 en 5 een
handelsreclame toe staan.
Artikel 10 Citeertitel, inwerkingtreding en overgangsbepaling
1.

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Reclameverordening Harderwijk 2017’.

2.
Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de ‘Reclameverordening’ zoals die
is vastgesteld bij raadsbesluit van 16 september 2010, onder nummer 70.
3.
De vergunningen die verleend zijn krachtens de in lid 2 genoemde verordeningen blijven
van kracht totdat de tijd waarvoor ze werden verleend is verstreken of totdat zij worden ingetrokken.

4.
Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een vergunning is
aangevraagd op grond van de in het tweede lid bedoelde verordening, wordt deze aanvraag
afgehandeld op basis van deze in het tweede lid bedoelde verordening.
5. deze verordening treed in werking 1 dag

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Harderwijk in zijn openbare vergadering van
…….., onder nummer …….

de heer H.J van Schaik, voorzitter
de heer H.R. Lanning, raadsgriffier

Kaartbijlage 1

Toelichting Reclameverordening Harderwijk 2017
Artikel 1 Begripsbepalingen
Deze bepaling heeft tot doel om bepaalde, in de reclameverordening gehanteerde begrippen, te
omschrijven en verduidelijken.
Artikel 2 Verbod aanbrengen handelsreclame zonder vergunning
Lid 1
Dit artikel bevat het algemene uitgangspunt dat het verboden is om handelsreclame aan c.q. op een
onroerende zaak aan te brengen zonder vergunning van het bevoegd gezag. In het begrip
handelsreclame, zoals gedefinieerd in de begripsbepalingen van artikel 1, ligt besloten dat het in dit
artikel gaat om reclame, waardoor geen gedachten of gevoelens worden geopenbaard. Volgens vaste
jurisprudentie behoren reclame-uitingen in de commerciële sfeer niet tot het eigenlijke gebied van de
vrijheid van meningsuiting als bedoeld in artikel 7 van de Grondwet.
In artikel 7, vierde lid, van de Grondwet wordt de handelsreclame met zo veel woorden van de vrijheid
van drukpers uitgezonderd. De bedoeling hiervan is uitsluitend die reclame-uitingen buiten de
grondwettelijke bescherming over het openbare van gedachten of gevoelens te houden, waaraan het
ideële, maatschappelijke of politieke aspect ontbreekt.
Het in dit artikel gecreëerde vergunningenstelsel is derhalve niet in strijd met artikel 7 van de
Grondwet. Op reclame-uitingen waardoor wel gedachten en gevoelens worden geopenbaard, is
artikel 2 derhalve niet van toepassing.
De volgende vraag die kan worden gesteld is of dit artikel 2 ook in overeenstemming is met artikel 10
EVRM en artikel 19 IVBPR. De bescherming van het recht op vrije meningsuiting strekt zich in deze
artikelen mede uit tot reclame. Op basis van jurisprudentie kan worden vastgesteld dat het
vergunningstelsel zoals opgenomen in dit artikel 2, in overeenstemming is met deze
verdragsbepalingen.
Allereerst is het de vraag of artikel 10 EVRM überhaupt wel toeziet op zuivere handelsreclame.
Weliswaar heeft de Hoge Raad dit in algemene zin gesteld in een uitspraak van 13 februari 1987 (NJ
1987, 899), het Europese Hof heeft zich hierover nog niet eenduidig uitgesproken (zie onder andere
EHRM 24 februari 1994, NJ 1994, 518). Wel mag er op grond van arresten van het Europese Hof
vanuit worden gegaan dat de bescherming ten aanzien van commerciële reclame minder ver gaat
dan de bescherming ten aanzien van andere uitingen gelet op de strekking van het verdrag. Echter,
ook indien er vanuit wordt gegaan dat alle handelsreclame onder artikel 10 EVRM en artikel 19
IVBPR valt, zijn beperkingen zoals een vergunningstelsel mogelijk zolang deze voorzien zijn bij wet.
Naar algemeen wordt aangenomen worden hieronder ook gemeentelijke verordeningen verstaan.
Daarnaast dienen de beperkingen noodzakelijk te zijn in een democratische samenleving ter
bescherming van de in artikel 10 EVRM en artikel 19 IVBPR genoemde belangen. Hieronder vallen
onder andere het voorkomen van wanordelijkheden en de bescherming van de rechten van derden.
De rechtspraak lijkt deze visie te bevestigen. In een uitspraak van 23 december 1994 stelt de ABRS
in een zaak waarin een driehoeksreclamebord wordt geweigerd dat artikel 10 EVRM en artikel 19
IVBPR alleen in het geding zijn als de verspreiding van reclame zo zeer aan banden zou zijn gelegd
dat de vrijheid om reclame te maken zelf zou worden aangetast (JG 95.0207, AB 1995, 163).
Ook is in een uitspraak van de Hoge Raad over een aanplakverbod zonder schriftelijke toestemming
van de rechthebbende bepaald dat dit niet in strijd is met artikel 10 EVRM en 19 IVBPR aangezien
het verbod bij wet is voorzien en er een duidelijke noodzaak voor de beperkingen bestaat, zodanig
dat er feitelijk een mogelijkheid van enige betekenis van het middel van bekendmaking overblijft. Het

vergunningstelsel van artikel 2 beoogt een ongecontroleerde wildgroei van reclame-uitingen te
voorkomen. Er is geen absoluut verbod gesteld voor het aanbrengen van reclame-uitingen. Derhalve
is de conclusie dat dit vergunningstelsel niet in strijd is met de artikel 10 EVRM en 19 IVBPR.
Lid 2
Behalve ideële reclame is ook een aantal andere opschriften en dergelijke, die kunnen dienen tot het
maken van handelsreclame, uitgezonderd van de vergunningsplicht.
Voor alle uitgezonderde reclames geldt dus geen preventief toezicht door middel van een
vergunningplicht, maar wel een stelsel van repressief toezicht. Zo geldt ook voor nietvergunningplichtige reclame dat deze de veiligheid van het verkeer niet in gevaar mag brengen of
ernstige hinder voor de omgeving mag veroorzaken(artikel 6).
Als blijkt dat een bepaalde reclame-uiting niet onder de uitzonderingsbepalingen valt, herleeft het in
het eerste lid gestelde verbod en kan handhavend worden opgetreden.
Géén uitzondering is overigens opgenomen voor opschriften en dergelijke die worden aangebracht
ter voldoening aan een wettelijke verplichting of krachtens een wettelijke bevoegdheid. Dit is niet
nodig omdat dergelijke opschriften geen betrekking hebben op handelsreclame.
Binnen het kader van de dereguleringsgedachte zijn er ten opzicht van de reclameverordening 2010
meer reclame-uitingen uitgezonderd van de vergunningplicht. Door het stellen van algemene regels
omtrent locatie, afmetingen en dergelijke blijft er een redelijke bescherming van bepaalde belangen
welstand, verkeersveiligheid en voorkoming of beperking van overlast) en wordt de administratieve
last beperkt. Bewegende, knipperde of periodiek oplichtende handelsreclame(bijvoorbeeld LEDschermen) vallen nog wel onder de vergunningplicht. Dit omdat dit type handelsreclame een groter
risico vormt voor mogelijke overlast. Door het onder de vergunningplicht te laten vallen kan er
preventief getoetst worden en kunnen voorschriften aan de vergunning worden verbonden om
eventuele overlast te beperken of te voorkomen.
Artikel 3 Tijdelijke handelsreclame
Tijdelijke handelsreclame mag maximaal 2 x per kalenderjaar per onderneming en per onroerende
zaak worden aangebracht. De tijdelijke reclame mag per keer maximaal 4 weken aanwezig zijn. De
meldingsplicht die in de reclameverordening van 1994 nog was opgenomen, is vervallen. Deze leidt
tot onnodig veel administratieve rompslomp voor de ondernemers. De zinsnede ‘voor zolang zij
feitelijke betekenis hebben’ geeft aan dat het meldingsstelsel alleen van toepassing is
op actuele handelsreclame.
Hoewel de meldingsplicht is vervallen, zijn er in het tweede lid van dit artikel een aantal criteria
gesteld waar de tijdelijke reclame aan moet voldoen. Als niet voldaan wordt aan de in dit artikellid
genoemde criteria, dan is in dat geval geen sprake van een uitzondering op de vergunningplicht en
herleeft het verbod uit artikel 2 lid 1. Zonodig kan de gemeente dan handhavend optreden.
Artikel 4 Indieningsvereisten aanvraag omgevingsvergunning handelsreclame
Sinds de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) per 1 januari 1994 is het niet
meer de bedoeling dat gemeenten in hun verordening regelingen opnemen die in deze wet al zijn
opgenomen. De Awb bevat algemene regels voor het indienen van een aanvraag, volstaan kan
worden met een verwijzing naar deze Awb. Concreet gaat het om artikel 4:2 Awb, die aangeeft dat
een aanvraag in ieder geval moet zijn voorzien van naam, adres en handtekening van de aanvrager
en bovendien een omschrijving van de beschikking die men aanvraagt. Daarnaast geeft de
ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) nog specifieke indieningsvereisten voor een aanvraag
omgevingsvergunning. (hoofdstuk 10 en voor de activiteit handelsreclame specifiek artikel 7.6).

In de verordening dienen alleen nog maar de specifieke extra bescheiden genoemd te worden, die
verder nog overgelegd moeten worden om een goede beoordeling van de aanvraag mogelijk te
maken. In sub a en b van artikel 4 zijn deze benodigde bescheiden expliciet genoemd.
Artikel 4:5 Awb regelt overigens dat het college een onvolledige aanvraag buiten behandeling kan
laten, mits zij de aanvrager voorafgaand schriftelijk de mogelijkheid heeft geboden om de
ontbrekende gegevens alsnog aan te vullen.
Artikel 5 Weigeringsgronden omgevingsvergunning handelsreclame
Voor wat betreft de toetsing aan de welstandsaspecten wordt verwezen naar de gemeentelijke
welstandsnota. Voor reclames zijn specifiek een aantal criteria opgenomen.
Voor het toetsen aan bijvoorbeeld lichthinder kan de richtlijn ‘Lichthinder’ voor de Nederlandse
Stichting voor verlichtingskunde worden gebruikt.
Een standaardvoorwaarde die wordt opgenomen is dat de omgevingsvergunning voor de activiteit ;
handelsreclame in beginsel wordt verleend voor een periode van 5 jaar en daarna stilzwijgend wordt
verlengd. Dit voorschrift wordt opgenomen om te voorkomen dat handelsreclame tot in de lengte van
jaren kan blijven bestaan, terwijl de regels en beleid omtrent handelsreclame intussen gewijzigd zijn.
Artikel 6 Eisen aan niet-vergunningplichte handelsreclame
De bedoeling van deze bepaling is het mogelijk maken van repressief toezicht op hinderlijke
handelsreclame die niet-vergunningsplichtig is (met andere woorden: waarop geen preventief toezicht
is).
Artikel 7 Strafbepaling
Dit is de juridische basis om handhavend op te treden.
Artikel 8 Handhaving door toezichthouders en / of opsporingsambtenaren
Artikel 9 Citeertitel, inwerkingtreding en overgangsbepaling

