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Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt u de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen jaargang 2019 nummer 268 van 
raadslid Zwinkels (CDA) van 13 december 2019 over Vervolgvragen Digitale reclameborden.
De gestelde vragen zijn onderaan bijgevoegd.

Inleiding
Stichting Binnenstad030 heeft beroep ingesteld tegen de plaatsing van elf digitale reclamevitrines. De 
behandeling van het beroep heeft plaatsgevonden op donderdag 13 februari. De uitspraak in deze 
zaak is aangekondigd op donderdag 26 maart 2020.

Vraag 1
Kan het college voor ieder van deze drie reclamevitrines afzonderlijk aangeven welke reclamevorm de 
gemeente daar (op basis van maatwerk) heeft besloten toe te staan en welke regels aan de gekozen 
reclamevorm verbonden zijn?
Antwoord 1
Op deze drie locaties is digitale reclame toegestaan. De wisseling van de digitale beelden dient abrupt 
te zijn en de wisselfrequentie gelijk aan of lager dan één beeld per zes seconden. Wij verwijzen u voor 
de verdere voorschriften en aandachtspunten graag naar de bijgevoegde omgevingsvergunningen voor 
de drie genoemde locaties.

Vraag 2
Kan het college voor elk van de drie hierboven genoemde reclamevitrines afzonderlijk aangeven welke 
reclamevorm er in de praktijk vertoond wordt en of deze vertoonde reclame voldoet aan de regels die 
in de richtlijnen aan de relevante reclamevorm verbonden zijn? (Dus niet alleen de regels over de 
plaatsing.)
Antwoord 2
Naast de reclamevorm als onder antwoord 1 omschreven (vrijwel statische beelden), constateren wij 
met u dat op deze drie locaties ook af en toe full motion (reclame)beelden worden vertoond. Dat is niet 
in overeenstemming met de Richtlijnen digitale en/of bewegende reclamevormen gemeente Utrecht 
(Richtlijnen) noch met de verleende vergunning. Wij hebben de exploitant hierop aangesproken. Vanaf 
maandag 17 februari worden, zoals u in de media naar aanleiding van de beroepszaak heeft kunnen 
vernemen, alleen vrijwel statische (reclame)beelden vertoond op digitale reclamevitrines, inclusief de 
drie hierboven genoemde. Wij zullen hier nauwgezet en blijvend op toezien. 



Vraag 3
Wordt de naleving van de regels die verbonden zijn aan de digitale reclamevitrines in de praktijk door 
de gemeente blijvend gecontroleerd en gehandhaafd?
Antwoord 3
Ja. Het onder antwoord 2 geconstateerde is reden het toezicht op de in de reclamevitrines vertoonde 
reclamevormen te intensiveren.

Vraag 4
Kan het college voor elk van de hierboven genoemde reclamevitrines afzonderlijk aangeven hoe de 
plaatsing hiervan beoordeeld is door de deskundigen op het terrein van ruimtelijke ordening, welstand, 
erfgoed en verkeersveiligheid en hoe deze verschillende belangen door het college uiteindelijk 
gewogen zijn om tot een keuze te komen? (Bij de beantwoording van deze vraag in ieder geval ingaan 
op hoe elk van de relevante bepalingen over de plaatsing van reclameborden uit de richtlijn per bord 
afzonderlijk door deze experts beoordeeld is.
Antwoord 4
Wij verwijzen u hiertoe graag naar de bijgevoegde omgevingsvergunningen voor de drie locaties. Hierin 
staan de procedure en afwegingen op grond waarvan de vergunning is verleend. In de tekst van de 
vergunning is ook de gemeentelijke reactie op ingediende zienswijzen opgenomen, die ingaat op de 
door u gevraagde overwegingen.

Vraag 5
Is het college bereid om de documenten/rapporten waarin de relevante afwegingen, bevindingen en 
conclusies van deze experts over alle digitale reclameborden die in Utrecht (dus ook de reclamevitrines 
die volgens de beantwoording binnenkort geplaatst worden) te vinden zijn en de documenten waarin 
deze verschillende conclusies gewogen zijn bij de beantwoording van deze schriftelijke vragen 
openbaar te maken of deze anderszins toe te zenden aan de raad?
Antwoord 5
Ook hier verwijzen wij u, analoog aan de beantwoording van vraag 1 en 4, graag naar de bijgevoegde 
omgevingsvergunningen.

Vraag 6
Heeft het college naar aanleiding van deze schriftelijke vragen aanleiding om te denken dat
er (nog meer) digitale reclameborden in Utrecht zijn die niet stroken met de richtlijnen die
vastgesteld zijn door de raad?
Antwoord 6
Zie het antwoord op vraag 2 en 3. Aan de exploitant is nog eens duidelijk gemaakt welke digitale 
reclamevormen wel en niet zijn toegestaan op de verschillende locaties.

Vraag 7
Betekent dit dan ook dat het geen financiële consequenties voor de gemeente heeft als de
raad besluit om de richtlijnen voor digitale reclame beperkender te formuleren?
Antwoord 7
Wij kunnen niet uitsluiten dat beperkender geformuleerde richtlijnen financiële consequenties hebben.

Vraag 8
Kunnen we in de huidige aanbestedingsperiode nog meer nieuwe digitale reclamevitrines verwachten, 
of zit hier een beperking aan?
Antwoord 8
In de overeenkomst met de exploitant is geen maximum gesteld aan het aantal digitale 
reclamevitrines. Gelet op de looptijd van de overeenkomst, de verwachte groei van de stad en 
ontwikkelingen van het medium reclame zelf is een toename van het aantal digitale reclamevitrines niet 
uit te sluiten. Locaties voor plaatsing en de te vertonen reclamevormen zullen altijd getoetst worden 
aan de Richtlijnen (zie ook de beantwoording van vraag 2 van de eerdere schriftelijke vragen over dit 
onderwerp, SV2019/238). 



Vraag 9
Heeft de uitbreiding van het aantal, al dan niet, digitale reclamevitrines financiële gevolgen, 
bijvoorbeeld door hogere opbrengsten?
Antwoord 9
Zowel uitbreiding als vermindering van het aantal reclamevitrines kan financiële gevolgen hebben.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,



Schriftelijke vragen - Vervolgvragen Digitale reclameborden

Jantine Zwinkels (CDA Utrecht)

Op 7 november stelde de fractie van het CDA schriftelijke vragen over digitale reclameborden. Op 11 
december publiceerde het college de antwoorden op deze vragen. Het CDA wil het college bedanken 
voor de beantwoording. De fractie heeft naar aanleiding van de antwoorden de volgende 
vervolgvragen, omdat in ieder geval de situaties op de Lange Smeestraat, het Vredenburg en het 
Oudkerkhof niet lijken te stroken met de beantwoording:

In de richtlijn staan bijvoorbeeld de volgende twee passages:

‘’Full motion (filmpjes) is alleen (beperkt) mogelijk in de dynamische gebieden toegestaan mits er 
geen afbreuk wordt gedaan aan het historische karakter en de verkeersveiligheid, en alleen daar 
waar voetgangersverkeer is.’’ (p.2)

‘’Het sporadisch toestaan van full motion in de dynamische gebieden is afhankelijk van het historische 
karakter en de verkeersveiligheid (alleen eventueel in voetgangersgebieden).’’ (p.10)

Op de Lange Smeestraat staat echter een digitaal reclamebord met full motionreclame direct naast 
een kruispunt waar in ieder geval voetgangers, auto’s en fietsers aan het verkeer deelnemen. De 
bewegende reclame is afleidend en het bord ontneemt het zicht voor verkeersdeelnemers uit 
verschillende richtingen. Op het Vredenburg ziet het CDA een digitaal reclamebord met full 
motionreclame direct naast een druk fietspad en duidelijk in het zicht van de weg waar auto’s en 
bussen rijden. Op het Oudkerkhof staat een digitaal reclamebord met full motionreclame direct naast 
een straat waar auto’s en fietsers passeren en waar voetgangers oversteken. 

1. Kan het college voor ieder van deze drie reclamevitrines afzonderlijk aangeven welke 
reclamevorm de gemeente daar (op basis van maatwerk) heeft besloten toe te staan en 
welke regels aan de gekozen reclamevorm verbonden zijn?

2. Kan het college voor elk van de drie hierboven genoemde reclamevitrines afzonderlijk 
aangeven welke reclamevorm er in de praktijk vertoond wordt en of deze vertoonde reclame 
voldoet aan de regels die in de richtlijnen aan de relevante reclamevorm verbonden zijn? 
(Dus niet alleen de regels over de plaatsing.) 

3. Wordt de naleving van de regels die verbonden zijn aan de digitale reclamevitrines in de 
praktijk door de gemeente blijvend gecontroleerd en gehandhaafd?

Het CDA is blij dat het college aangeeft dat ‘deskundigen op het terrein van ruimtelijke ordening, 
welstand, erfgoed en verkeersveiligheid’ aan de hand van de richtlijnen zorgvuldig en met maatwerk 
te beoordelen waar digitale reclameborden geplaatst mogen worden en welke reclamevorm daar 
vertoond mag worden. Wel zou de fractie graag meer inzicht willen over hoe deze beoordeling en 
afweging precies gemaakt wordt. 

4. Kan het college voor elk van de hierboven genoemde reclamevitrines afzonderlijk aangeven 
hoe de plaatsing hiervan beoordeeld is door de deskundigen op het terrein van ruimtelijke 
ordening, welstand, erfgoed en verkeersveiligheid en hoe deze verschillende belangen door 
het college uiteindelijk gewogen zijn om tot een keuze te komen? (Bij de beantwoording van 



deze vraag in ieder geval ingaan op hoe elk van de relevante bepalingen over de plaatsing 
van reclameborden uit de richtlijn per bord afzonderlijk door deze experts beoordeeld is.)

5. Is het college bereid om de documenten/rapporten waarin de relevante afwegingen, 
bevindingen en conclusies van deze experts over alle digitale reclameborden die in Utrecht 
(dus ook de reclamevitrines die volgens de beantwoording binnenkort geplaatst worden) te 
vinden zijn en de documenten waarin deze verschillende conclusies gewogen zijn bij de 
beantwoording van deze schriftelijke vragen openbaar te maken of deze anderszins toe te 
zenden aan de raad?

6. Heeft het college naar aanleiding van deze schriftelijke vragen aanleiding om te denken dat 
er (nog meer) digitale reclameborden in Utrecht zijn die niet stroken met de richtlijnen die 
vastgesteld zijn door de raad?

Bij de beantwoording op vraag 5 van de schriftelijke vragen van 7 november zegt het college:

‘’Wij hebben met de exploitant een overeenkomst gesloten met een looptijd van 15 jaar (met 
de mogelijkheid tot eenmalige verlenging met 5 jaar). Digitale schermen zijn onderdeel van 
die overeenkomst. Beoordeling van aanvragen voor digitale reclame in abri’s noch de 
uitkomst daarvan heeft financiële consequenties.’’

7. Betekent dit dan ook dat het geen financiële consequenties voor de gemeente heeft als de 
raad besluit om de richtlijnen voor digitale reclame beperkender te formuleren?

Het college geeft in de beantwoording aan dat het aantal reclamevitrines binnenkort wordt 
uitgebreid met digitale reclamevitrines op de Oosterkade, Ganzenmarkt, Vredenburg en twee op de 
Parijsboulevard.

8. Kunnen we in de huidige aanbestedingsperiode nog meer nieuwe digitale reclamevitrines 
verwachten, of zit hier een beperking aan?

9. Heeft de uitbreiding van het aantal, al dan niet, digitale reclamevitrines financiële gevolgen, 
bijvoorbeeld door hogere opbrengsten?


