
Hoe werkt het?
Veel gemeenten hanteren een vergunningstelsel voor recla-

mes. Ondernemers moeten dan een formulier invullen dat 

voorzien moet zijn van een plattegrond en tekening van het 

gewenste reclameobject. Maar eigenlijk is dat niet nodig. 

Door duidelijke regels vast te leggen in de APV en goed vast 

te leggen welke welstandseisen er eventueel gelden is een 

aparte reclamevergunning overbodig. 

Alternatieven
Voor reclameborden aan de gevel moet een bedrijf vaak al 

een omgevingsvergunning aanvragen. Hierin wordt al ge-

toetst of de constructie veilig is en of de reclame past in het 

straatbeeld. Een aparte vergunningaanvraag voor de reclame 

is dan dus niet meer nodig. 

Ook voor losse reclameborden op straat kan worden ge-

werkt met algemene regels in de APV, zodat de borden de 

vrije doorgang niet belemmeren. Ook kan de gemeente na-

dere regels stellen aan reclameborden door ze bijvoorbeeld 

in erg smalle straten of historische centra te verbieden.

Handhaven
Een vergunning lijkt gemakkelijk en duidelijk. Maar in een 

drukke winkelstraat is het voor de handhavers veel gemak-

kelijker een algemene regel te hebben dan een groot aantal 

vergunningen te moeten controleren. 

Hoe kan het beter?
Gevelreclame
In aanvulling op de toetsing in het kader van de omgevings-

vergunning kunt u nog algemene regels in de APV opnemen 

zodat de verkeersveiligheid niet in gevaar kan worden ge-

bracht:

Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame
•     Het is verboden op of aan een onroerende zaak handels-

reclame te maken of te voeren door middel van een op-

schrift, aankondiging of afbeelding waardoor het verkeer 

in gevaar wordt gebracht of ernstige hinder ontstaat voor 

de omgeving.

•     Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin 

wordt voorzien door het Besluit algemene regels voor in-

richtingen milieubeheer.

Voorbeelden
De gemeenten Den Helder, Zaanstad, Eindhoven en Steen-

wijkerland hebben geen aparte vergunning voor reclame-

borden.

f a c t s h e e t  b e t e r  e n  c o n c r e t e r 

Reclamevergunning
Veel mensen houden niet van schreeuwerige reclames in een winkelstraat. Reclame-

borden moeten bovendien veilig zijn en niet hinderlijk voor voetgangers en verkeer. 

De gemeente kan voorwaarden stellen om het straatbeeld te beschermen en te zor-

gen voor een veilige goede doorgang. Maar ondernemers willen wel zo gemakke-

lijk mogelijk hun reclame-uitingen kunnen kiezen, zonder allerlei administratieve 

rompslomp. Hoe regelt u het prettig en duidelijk?
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