
   

Motie ‘Reclameborden’

VAN DE LEDEN ANTON VAN HAPEREN EN GERWI TEMMINK

Ontvangen 21 september 2018

Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op vrijdag 21 september 2018

Kennisgenomen hebbend van:

 De Ontwerp Omgevingsverordening Zeeland 2018 en daarin met name van hoofdstuk 8 
Landschapsbescherming.

 De Nota van Antwoord bij deze Ontwerp Omgevingsverordening.

Overwegende:

 Dat de Provincie Zeeland een lange geschiedenis heeft waar het gaat om de bescherming 
van het landschap en het tegengaan van een wildgroei aan (reclame)borden in het 
buitengebied in het bijzonder. 

 Dat ook in hoofdstuk 8 van de nu voorleggende Ontwerp Omgevingsverordening de 
bescherming van het landschap centraal staat, met evenwichtige regelgeving die het plaatsen 
van grote reclameborden in het buitengebied verbiedt.

 Dat deze regelgeving niet geldt voor bebouwde kommen en bedrijventerreinen, waar 
gemeente vrij zijn om eigen regelgeving te formuleren.

 Dat borden aan de rand van bebouwde kommen en bedrijventerreinen een grote impact 
kunnen hebben op het landschap en de belevingswaarde van het aangrenzende buitengebied

 Dat regelgeving op dit punt gewenst is, niet alleen vanwege de landschappelijke impact, maar 
ook vanwege het juridische gelijkheidsbeginsel en het rechtvaardigheidsgevoel van veel 
Zeeuwen.

 Dat Gedeputeerde Staten in antwoord op een zienswijze van de Zeeuwse Milieufederatie 
aangeven, onder andere om redenen van handhaafbaarheid en bestuurlijke verhoudingen, 
niet tot aanpassing van de verordening op dit punt te willen overgaan.

Dragen Gedeputeerde Staten op:

 Het punt van de landschappelijke impact en de juridische regelgeving van grote 
reclameborden op de rand van bebouwde kommen en bedrijventerreinen onderwerp van 
gesprek te maken bij het opstellen van de nieuwe Omgevingsvisie.

 In het kader van deze Omgevingsvisie samen met de gemeenten tot een regelgeving te 
komen, die recht doet aan de behoefte het Zeeuwse landschap te vrijwaren van grote  
reclameborden en het juridisch gelijkheidsbeginsel.  

 
En gaan over tot de orde van de dag.

…………… ……………

Anton van Haperen (PvdA) Gerwi Temmink (GL)
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