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In uw e-mail van 8 november 2019 heeft u een aantal vragen gesteld met als onderwerp
‘Reclame uitingen’. Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen, zoals door u verzocht
schriftelijk/per brief.
Vraag 1
Is het Allsafe toegestaan, met uitzondering van de informatiezuil zoals een vereiste bij alle
andere bedrijfskavels, reclame en informatieborden te plaatsen op de kavel? (zie bijlage 2).
Antwoord
Bij de omgevingsvergunning voor Allsafe zijn ook de reclame-uitingen meegenomen, zoals de
vlaggenmasten en grotere logo’s op de voor- en achterzijde van het pand.
In uw vraag/bijlagen neemt u ook zaken mee waar geen reclame op staat, maar aanwijzingen
voor klanten en of bezoekers. Ook de aanhangwagen die voor klanten beschikbaar is gesteld
valt niet onder reclame.
U kunt de vergunningsaanvraag van Allsafe, inclusief de reclame-uitingen, vinden op de
website www.capelleaandenijssel.nl/allsafe onder hoofdstuk 2.
Vraag 2
Zo ja, waarom mogen andere kavels in ring slechts één informatiezuil hebben en zijn andere
borden hier niet toegestaan?
Antwoord
Op andere kavels zijn ook borden met aanwijzingen mogelijk. Het plaatsen van
vlaggenmasten en of reclame op het pand is meestal bij de omgevingsvergunning
meegenomen. Bedrijven kunnen gebruik maken van de mogelijkheden die vergunningsvrij
zijn.
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Vraag 3
Indien het niet is toegestaan andere bordjes te plaatsen op de kavel dan de informatiezuil
vragen wij u welke acties gemeente hierop gaat ondernemen?
Antwoord
Borden met aanwijzingen voor klanten en of bezoekers vallen niet onder reclame en mogen
dus geplaatst worden. Zie ook het antwoord bij Vraag 1.
Vraag 4
Vallen reclame-uitingen aan de binnenkant van het gebouw ook onder het geldende
beeldkwaliteit plan? Ramen zijn er immers om doorheen te kijken en niet bedoelt als
reclamezuil? Het toestaan hiervan zou er toe kunnen leiden dat alle ramen in verticale lijn
boven de "winkel" worden voorzien van niet wenselijke reclame-uitingen.
Antwoord
Het beeldkwaliteitsplan gaat over ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte en gebouwen
en de reclame-uitingen op de gebouwen. De reclame-uitingen zijn bij de verleende
omgevingsvergunning beoordeeld zoals ook het logo op de voor- en achterzijde van het
pand, maar ook de vlaggenmasten.
Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,
unithoofd Vergunningen, Toezicht en Handhaving
M.A. van Donge

Deze brief is geschreven via een digitaal proces. Daarom ziet u geen persoonlijke
handtekening.
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