
Geachte dames en heren, 

 

Hierbij stuur ik u de antwoorden op vervolgvragen die door dhr. Boerkamp zijn gesteld over 

de Lsv. Bij "ad 2" enz. wordt verwezen naar de eerdere beantwoording. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ruud Poort 

 

 

Begin doorgestuurd bericht: 

  

Ad 2 

De aangegeven doelstelling van het artikel deel ik, maar dit staat zo niet in de versie waarover ik 
beschik. 

1. voor een of meer plat tegen de gevel geplaatste borden en spandoeken, dan wel één direct voor 
een gebouw geplaatst bord, die uitsluitend betrekking hebben op een beroep, bedrijf of dienst, ..., 
uitgeoefend of verleend in een daarvoor als zodanig bestemd gebouw, mits 

Het ligt voor de hand dat het bord het beroep of bedrijf betreft dat in of bij het gebouw wordt 
uitgevoerd. Het mag echter in EEN daarvoor als zodanig bestemd gebouw uitgeoefend worden, maar 
er staat niet dat dit bord tegen dát gebouw moet worden geplaatst. 

Het is de bedoeling dat een bord betrekking heeft op de bestemming in het gebouw en alle 
bijbehorende gebouwen. Een bedrijf mag echter niet het naastgelegen bedrijfsgebouw (dat niet door 
hem wordt gebruikt) van borden voorzien. Deze tekst wordt aangescherpt. 

Ad 5 

In de toelichting wordt expliciet over bouwborden gesproken, maar in het artikel zelf gaat het 
bijvoorbeeld om een bouwwerk. Dat hoeft dus niet persé een in aanbouw zijnd gebouw te gaan, maar 
kan ook een gereed bouwwerk zijn. Zo wordt er elders ook over een bouwwerk gesproken in relatie tot 
een boothuis of een boatsaver.  

Ook de term werklocaties wordt niet toegelicht. Als ik op de website van de provincie zoek naar het 
woord 'werklocatie' kom ik uit bij bedrijventerreinen, kantoorlocaties etc. BInnen de provincie heeft dat 
dus niet de betekenis van een locatie waar een aannemer aan het werk is. 

De bedoeling van het artikel is duidelijk door de toelichting, maar dit is juridisch altijd zwak als de 
wettekst zelf breder valt te interpreteren. 

Het gaat inderdaad om in aanbouw zijnde bouwwerken, waterwerken of natuurontwikkelingsprojecten. 
Dit wordt toegevoegd aan de verordening. 

Overigens gaan we ervan uit dat de termen duidelijk zijn. Als er geen definitie is gegeven, houden we 
de omschrijvingen uit de Dikke van Dale aan. Als een nadere specificatie nodig is, geven we een 
begripsomschrijving.   

Ad 5 en 6 



In de versie zoals die voor ligt voor besluitvorming staat de volgende tekst. Daarbij gaat het dus in lid 
15 om bouwwerken en in lid 16 om informatieborden langs wegen. 

15. voor maximaal één bord of spandoek, dat uitsluitend betrekking heeft op een bouw- of waterwerk, 
dan wel een natuurontwikkelingsproject, mits het bord of spandoek 

a. direct voor de werklocatie of nabij op het betreffende terrein aanwezige bebouwing is geplaatst, en 

b. een oppervlak heeft van maximaal 6 m2 met een maximale afmeting in één richting van 3 m en een 
maximale hoogte boven maaiveld van 5 m, en 

c. niet gericht is op een autosnelweg. 

16. voor twee informatieborden langs en gericht op een autosnelweg bij een grote woningbouwlocatie, 
die alleen betrekking hebben op deze woningbouwlocatie, waarbij het oppervlak per bord maximaal 28 
m2 bedraagt bij een maximale lengte in één richting van 7 m en een maximale hoogte boven maaiveld 
van 6 m. 

Terecht merkt u op dat in de toelichting op LSV de nummering niet klopt. Lid 11 van de Lsv is in de 
toelichting gesplitst in 11 en 12. Daardoor loopt de nummering in de toelichting van lid 13 tot 20 één 
getal voor op de tekst in de Lsv. Bij lid 12 van de Lsv hoort lid 13 van de toelichting enz. Lid 20 komt 
2x voorin de toelichting, zodat de nummering bij de tweede 20 weer synchroon loopt. Dit is inmiddels 
aangepast. 

Ad 7 

Waarom zou de kans op sluipreclame groter als de samengestelde letters zonder feitelijke betekenis 
zijn? Dat geldt toch evengoed voor een woord met mogelijk meerdere feitelijke betekenissen? 

De kans op sluipreclame wordt niet groter, maar de kunstuiting moet wel passen in de 
begripsomschrijving. Als dat het geval is, zijn kunstuitingen bestaande uit letters zonder enige 
betekenis wel mogelijk. Woorden met meerdere feitelijke betekenissen mogen inderdaad ook worden 
gebruikt.  

  

 

 


