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Welstandscriteria reclame – Bijzondere reclame vastgesteld door de raad op 02-06-2016 

 
Deze criteria zijn van toepassing voor specteculars en aanvullende reclame-uitingen ten behoeve van (bouw)activiteiten. Deze criteria zijn dus niet gebied-specifiek, 
maar object-specifiek. 
 
  
Toelichting 
- Onder reclame wordt verstaan: 

o Uitingen geplaatst met als doel de openbare aanprijzing van goederen, diensten, (bouw)activiteiten of doelstellingen.  
o Logo, merk-, handels- of bedrijfsnaam 
o Teksten en afbeeldingen gerelateerd aan diensten of producten van de betreffende onderneming 
o Plakfolie in combinatie met een reclame-uiting (afbeelding en/of teksten). 

- Onder reclame wordt NIET verstaan: 
o Informatie over adressering, toegankelijkheid, openingstijden, ed. 
o Aanduidingen op- of ten behoeve van gebouwde parkeervoorzieningen  
o Actiereclame (tijdelijke reclame ter gelegenheid van een feestdag of evenement, of het aankondigen van uitverkoop). 
o Aankondiging van evenementen, stadspromotie, ed. (zonder winstoogmerk geplaatst). 
o Reclame-uitingen op uitstallingen, verplaatsbaar terrasmeubilair of verplaatsbare objecten. 
o QR-codes. 

 
 
Soort reclame 

 
Illustratie 

 

Toelichting/motivatie 

 
(!) Semi-permanente reclame-uitingen: 
- Op bouwborden, projectschuttingen en steigerdoeken: 

o Toegestaan ten behoeve van de betreffende 
bouw- en ontwikkelactiviteiten. 

o Afbeeldingen: gerelateerd aan het (bouw)project. 
o Teksten/logo’s: max. 10m2 per uiting. 
o Reclame-uiting is onverlicht. 

 

 

 
Referentiebeeld projectschutting 

 
- Dit als aanvulling op de volgens de Wabo 

vergunningsvrije bouwborden (bijlage II van het 
Bor). Het gaat hier dus om andersoortige 
reclame dan die normaliter op een bouwbord 
staat. 

 
 

 
 

(!) Vergunningsvrij, indien aangewezen gebied als bedoeld in artikel 3:7 van de Reclameverordening. 
Bij afwijking van criteria kan worden overwogen of dit toegestaan is, in dit geval is een reclame-uiting vergunningplichtig. 

 (#) Vergunningplichtig 
 

 (x) Niet toegestaan 
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(#) Spectaculars: 
- Zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden: 

o Geen nadelig effect op omgeving (straatbeeld, 
bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, overlast) 

o Reclame-uiting staat in verhouding tot de 
betreffende activiteit. 

o Reclame-uiting valt niet binnen het gezichtsveld 
van een andere spectacular. 

o Er is een positief advies van welstandscommissie. 
o Niet geplaatst aan/op monumenten. 
o Aanlichten is toegestaan. 

 

 

 
Referentiebeelden spectaculars 

 
- Een spectacular is een creatieve toevoeging 

(ruimtelijk, geluid, geur, volledige bestikkering, 
beweging, ed) aan een reclame-uiting, waardoor 
de reclame-uiting letterlijk een spectacular 
wordt. 

- Een spectacular is een uitzondering in het 
straatbeeld. 

- Een spectacular kan erg bepalend zijn voor het 
straatbeeld, om deze reden wordt advies 
gevraagd van de welstandscommissie. Deze 
beoordeeld op basis van de algemene en 
gebiedspecifieke welstandscriteria. 

 
(x) Niet toegestaan: 
- Daglicht reflecterende reclame en of intermitterende (knipperende) lichtreclame of intermitterende contour 

verlichting (bijv. neon).  
- Reclame op/aan viaducten. 
- Reclame-uiting die geen betekenis (meer) heeft, danwel geen betrekking heeft op een ter plaatse 

gevestigde zaak, inrichting, bedrijf of (bouw)activiteit. 
- Reclame-uitingen die beschadigd of vervuild zijn. 
- Reclame-uitingen, hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen 

van welstand. 
- Reclame-uiting die de verkeersveiligheid in gevaar brengt, dan wel lichthinder, gevaar of overlast 

veroorzaakt. 
 

 

 


