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Memo 
 

Van  Het college van burgemeester en wethouders (J.R. Bloemendal) 

Aan  De gemeenteraad 
CC  De griffier en de gemeentesecretaris  

Kenmerk  Z/20/007933 - D/20/023242 

Onderwerp  Beantwoording schriftelijke vragen D66 inzake beeldkwaliteit straten binnenstad (artikel 38 
RvO) 

Datum  06 oktober 2020   13 oktober 2020 

 

- 

Artikel 38 Reglement van Orde 

Op 14 september 2020 zijn schriftelijke vragen ontvangen van D66. De vragen hebben betrekking 

op de (beeld)kwaliteit van de straten in de binnenstad en worden in deze memo beantwoord.- 

 

1. Is het college bereid om (meer) regie te voeren op de beeldkwaliteit van het straatbeeld 

in de binnenstad? 

De uitvoering van toezicht en handhaving is gebaseerd op het stellen van prioriteiten en staan 

uitgewerkt in het “Uitvoeringsprogramma Handhaving 2020 en 2021”. In dit uitvoeringsprogramma 

staan diverse en uiteenlopende activiteiten opgenomen waarop de gemeente in deze periode 

toezicht houdt en waar nodig handhavend optreedt. Aan iedere activiteit is een eigen prioritering 

gegeven, waaronder ook voor de toezicht en handhaving op uitstallingen en handelsreclames in de 

binnenstad. Het college stelt het uitvoeringsprogramma tweejaarlijks vast en informeert u hierover.  

 

Voor de periode t/m 2021 staat in het uitvoeringsprogramma een lage prioriteit opgenomen voor de 

toezicht en handhaving op de activiteit “Reclame-uitingen en uitstallingen binnenstad”. Ook staat 

hierin een hoge prioriteit opgenomen voor activiteit “Uitstallingen/terras op straat, in de 

binnenstad”, maar vanwege de huidige corona perikelen heeft een verschuiving van prioritering en 

activiteiten plaats gevonden. Het college is van mening dat het nu ook niet de tijd is om op de 

uitstallingen en handelsreclames in te grijpen. 

 

Op dit moment wordt het project “Herinrichting kernwinkelgebied” verder vormgegeven en 

uitgewerkt. In deze herinrichting worden locaties aangewezen waar dergelijke uitstallingen en 

reclames geplaatst mogen worden. Vooralsnog staat gepland dat het project in 2021 t/m 2022 

gerealiseerd wordt. Indien de gemeenteraad van mening is dat (meer) regie gevoerd moet worden 

op de (beeld)kwaliteit van de straten in de binnenstad, dan dient hiervoor opdracht gegeven 

worden aan het college. Hiervoor is namelijk meer capaciteit nodig of een wijziging in prioritering 

van het uitvoeringsprogramma. Het college is van mening dat, mits de gemeenteraad hiervoor 

opdracht geeft, na oplevering van het project een geschikt moment is om extra capaciteit/prioriteit 

te geven aan (de toezicht en handhaving op) de uitstallingen in de straten van de binnenstad. 
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2. Zo ja, heeft het college voldoende beleidsinstrumenten om die regie te kunnen voeren? 

Het college kan regie uitvoeren op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In Wabo en APV wordt verwezen naar het 

toetsingskader “Nota Ruimtelijke Kwaliteit Doesburg 2017”. Hierin staan de richtlijnen voor het 

kwaliteitsbeleid van de gemeente voor de publieke ruimte opgenomen, waaronder ook specifiek 

voor het plaatsen van uitstallingen én het voeren van handelsreclame in de binnenstad. 

 

Het college heeft daarmee voldoende beleidsinstrumenten om regie te voeren tegen ongewenste 

uitstallingen en reclames.  

 

3. Worden er precariorechten geheven op de diverse reclame-uitingen die op de straat 

staan uitgestald? 

Op grond van de “Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2020” wordt 

precariobelasting geheven voor het hebben van (reclame)voorwerpen op of boven gemeentegrond.   

 

Uitstallingen, gevelreclame en vlaggenmasten vallen hieronder.  

 

Tot nu toe is voor 2020 geen precario opgelegd in verband met de corona-problematiek. 

 

Einde beantwoording. 

 

 

 

 

 

 

 


