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1. In het RVS staat onderaan pagina twee dat de concept wijziging ter inzage is gelegd voor inspraak 
en dat daar "wel/geen" reacties op zijn gekomen. Kan het college aangeven of er nou wel of geen 
reacties op zijn gekomen? En zo wel, wat deze reacties dan waren?

Abusievelijk staat in het raadsvoorstel op twee plekken nog iets vermeld over (mogelijk) 
ingediende zienswijzen. Er zijn echter geen zienswijzen ontvangen en er is dus ook geen Nota van 
beantwoording van zienswijzen opgesteld.
 

2. Volgens de huidige welstandsnota is aan de rijkswegzijde alleen reclame toegestaan achter de 
ramen. Verder staat in het RVS halverwege pagina vier dat er een eenmalige uitzondering is 
gemaakt voor de reclame-uiting WOOON in boxletters voor de woonboulevard als geheel. Echter, 
zowel Olympus als Hästens hebben beiden wél reclame aan de rijkswegzijde gevel hangen. Kan 
het college aangeven of en hoe de welstandsnota wordt gehandhaafd en hoe de reclame-uitingen 
van Olympus en Hästens rijmen met de "eenmalige" uitzondering voor de WOOON reclame-
uiting.

Voor de woonboulevard werd beoogd terughoudend om te gaan met reclame-uitingen die aan de 
gevel bevestigd worden. Daarom is destijds een eenmalige uitzondering gemaakt voor de reclame 
WOOON voor gehele woonboulevard. Dit betreft een vergunde reclame-uiting. Deze reclame-
uiting voor woonboulevard strookte met het beeldkwaliteitsplan dat destijds voor het gebied was 
opgesteld.

Voor de reclame-uitingen van Hästens en Olympus zijn geen vergunningen afgegeven voor “het 
bevestigen van handelsreclame aan de gevel”. Dat is ook niet mogelijk binnen het huidige 
welstandsbeleid. De reclame van Olympus die zonder vergunning is geplaatst berust op een 
misverstand. In de omgevingsvergunning voor de Wabo-activiteit “bouwen” is de reclame op de 
bouwtekeningen opgenomen, maar de activiteit “reclamevoering ” is niet aangevraagd. De 
welstandcommissie heeft aangegeven de reclame-uiting daarom buiten beschouwing te hebben 
gelaten bij de beoordeling van het bouwplan.

In de bouwvergunning van Hästens is de reclame-uiting aan de gevel niet op tekeningen terug te 
vinden. Mogelijk is daar geen vergunning voor afgegeven. Er is bij de totstandkoming van het 
nieuwe beleid wel over gesproken met de Welstandscommissie. De reclame van Hästens aan de 
gevel wordt niet storend geacht en kan worden vergund als de welstandsnota wordt gewijzigd. Dit 
geldt ook voor de reclame-uitingen van Olympus.


