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Onderwerp: het wijzigen van de APV ten behoeve van het nieuwe reclamebeleid 

VOORGESTELD RAADSBESLUIT 

De raad besluit : 

de APV aan te passen, ten behoeve van het nieuwe reclamebeleid: 
1. aan artikel 2.1.5.1 lid 2 van de APV het volgende toevoegen: 

(Het verbod geldt niet voor:) 
uitstallingen, mits gelegen in door het college aangewezen gebieden en mits wordt voldaan aan 
de door het college gestelde regels ten aanzien van uitstallingen. 
Hiermee kunnen uitstallingen dus vergunningvrij geplaatst worden. 

2. aan artikel 4.7.2 van de APV het volgende toevoegen: 
(Het verbod geldt niet voor) 
reclame die past binnen de beleidsregels en waarvan het reclamebeleid aangeeft dat hiervoor 
geen vergunning vereist is. 

Inleiding: 

Het nieuwe reclamebeleid is een overkoepelend reclamebeleid, dat uit twee delen bestaat: 
Permanente reclame op particuliere grond 
Permanente en tijdelijke reclame op openbare grond 

In het reclamebeleid zij beleidsregels opgenomen. 

De kaders van dit reclamebeleid zijn in het voorliggende reclamebeleid ("reclamebeleid voor de 
permanente reclame-uitingen op particuliere grond") door uw vastgesteld (25 november 2008). 

Voor het fungeren van het overkoepelende reclamebeleid is het van belang dat de APV aangepast 
wordt. 

Bevoegdheid: 

Voor het aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ligt de bevoegdheid bij uw 
gemeenteraad op grond van artikel 147 van de Gemeentewet. 
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Datum: 4 januari 2011 

Beoogd effect: 

Een goed werkbaar reclamebeleid. 

Argumenten: 

1.1 Door het aanpassen van artikel 2.1.5.1, lid 2 van de APV kunnen uitstallingen vergunningvrij 
geplaatst worden. 
Met het vergunningvrij plaatsen van uitstallingen wordt de regeldruk verminderd voor de ondernemers. 

2.1 Door het aanpassen van artikel 4.7.2 van de APV kunnen reclame-uitingen vergunningvrij 
geplaatst worden. 
Door een ondernemer de mogelijkheid te bieden om reclame vergunningvrij aan te brengen, wordt de 
regeldruk verminderd. Voorwaarde is wel dat dat de reclame past binnen de beleidsregels van het 
reclamebeleid. 

Kanttekeningen: N.V.T. 

Financiën: N.V.T. 

Uitvoering: 

De huidige beleidsstukken en werkwijze worden vervangen door het nieuwe reclamebeleid. De 
volgende beleidsstukken moeten ingetrokken worden: 
• Reclamebeleid voor de permanente reclame-uitingen op particuliere grond (26 november 2008 

vastgesteld); 
• Notitie "Verwijzingen en reclame-aanduidingen in Woerden" (15 december 1987 vastgesteld). 

De APV (artikel 2.1.5.1, lid 2) wordt aangepast, zodat uitstallingen vergunningvrij gerealiseerd kunnen 
worden. 

Communicatie: 

• De ondernemersverenigingen op de hoogte stellen van het nieuwe reclamebeleid 
• De burgers van de gemeente Woerden op de hoogte stellen van het nieuwe reclamebeleid door 

een publicatie in de Woerdense Courant. 
• De wijzigingen van de APV bekend maken in de Woerdense Courant 
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Blad 3 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Het reclamebeleid vervangt eerdere beleidsstukken die genoemd zijn onder het kopje "uitvoering". 

Bijlagen: 

Nieuw reclamebeleid (versie 28 december 2010) 

De indiener: - Burgemeester en wethouders van Woerden 
de secretaris de burgemeester 
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mr. H.W. Schmidt 

@tekst-brekelmans 
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