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BEWEGENDE BEELDEN OP RECLAMEZUIL WAARDENBURG ZIJN IN STRIJD MET
HET GEMEENTELIJKE WELSTANDSBELEID
De gemeenteraad van West Betuwe is voor de zoveelste keer onjuist geïnformeerd
door het college, bij monde van wethouder Klein. Zij gaf een reactie op de door SGP
en mede door o.a. LLB ingediende motie. Die ging over de mogelijke komst van een
led scherm met bewegende beelden op de bestaande reclamezuil aan de
Slimweistraat 2 in Waardenburg. Wethouder Klein verschuilde zich achter
Rijkswaterstaat en zei dat zij geen grip heeft op de geldende wet- en regelgeving. Dat
is niet juist.
Bewegende/knipperende beelden in strijd met het welstandsbeleid van West Betuwe
In West Betuwe geldt welstandsbeleid dat nota bene onder verantwoordelijkheid van
wethouder Klein in december 2020 is vastgesteld. De reclamezuil van Waardenburg voldoet
niet aan dit welstandsbeleid (de gids voor de ruimtelijke kwaliteit), want bewegende/
knipperende beelden zijn niet toegestaan op bedrijventerreinen. De betreffende zuil valt
onder het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Slimwei.” Ook de verlichting van de reclamezuil
is in strijd met het welstandsbeleid, want verlichting mag niet op de randen. De reclamezuil
staat aan de rand van het bedrijventerrein Slimwei.
In de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van de SGP worden de
redelijke eisen van welstand wel genoemd, maar het college heeft er niet verder naar
gekeken. Kennelijk kent wethouder Klein haar eigen welstandsbeleid niet. Als zij zich
gebonden voelt aan wet- en regelgeving, dan heeft ze dus wel degelijk redenen en
handvaten om niet mee te werken met de aanvraag van het aanbrengen van een led scherm
op de bestaande reclamezuil.
Bewegende/knipperende beelden zijn ook op de andere reclamezuil in Waardenburg
niet toegestaan.
Omdat het welstandsbeleid in de gehele gemeente geldt, zijn bewegende/knipperende
beelden ook niet toegestaan bij de andere, nog hogere reclamezuil nabij de
brandweerkazerne in Waardenburg. Die zuil valt onder de bestemming “maatschappelijk” in
het bestemmingsplan Waardenburg West. Op basis van die bestemming kan het college
nadere eisen stellen aan o.a. de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen. Detailhandel is binnen de bestemming
“maatschappelijk” verboden.
Wat betekent dit nu voor de motie?
Het college heeft geen reden om de motie niet uit te voeren. Rijkswaterstaat heeft
waarschijnlijk een adviserende rol over de verkeersveiligheid, maar de gemeente gaat over
de reclamezuil want die staat op het grondgebied van de gemeente waar het
bestemmingsplan en het welstandsbeleid gelden.

De fractie van Dorpsbelangen stemde tegen de motie, VVD en Verenigd West Betuwe
stemden voor met een stemverklaring omdat zij geen verbod op bewegende reclamebeelden
in de gemeente willen. LLB helpt hen snel uit hun droom: het is al verboden op en nabij
bedrijventerreinen in de gehele gemeente, op grond van het welstandsbeleid.
En met dat beleid is de raad destijds akkoord gegaan.
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