
Hierbij de antwoorden op de technische vragen van D66 n.a.v. Lsv. 
  
  

1. Er wordt in het statenvoorstel verwezen naar een bijlage 2 Kwaliteitstoets, maar ik zie verder 
geen apart stuk hierover. 
Dit is een foutje in de tekst en kan als vervallen worden beschouwd. De genoemde bijlage (uit 
een concepttekst) is geïntegreerd in de tekst van de toelichting; zie onder Kwaliteitstoets. 

2. In artikel 6 lid 1 zijn vrijstellingen opgenomen. Waarom ontbreekt daarbij de toevoeging dat dit 
beroep of bedrijf op het betreffende perceel moet worden uitgeoefend zoals in lid 3? 
In artikel 6 lid 1 gaat het om borden of spandoeken die tegen een gebouw zijn bevestigd. 
Deze moeten betrekking hebben op een beroep, bedrijf of dienst dat in dat gebouw wordt 
uitgeoefend of verleend. De toevoeging op het betreffende perceel is daarom logisch en voegt 
in lid 1 niets toe. In lid 3 gaat het om één bord bij de inrit. Deze moet betrekking hebben op 
gezamenlijke beroepen of bedrijven of diensten, die op het perceel dat door de inrit wordt 
ontsloten betrekking hebben. Het kan hier gaan om meerdere functies in diverse gebouwen 
op het perceel. 

3. Waarom wordt in artikel 6 lid 5 het aantal borden dat is vrijgesteld langs de weg niet 
gerelateerd aan de lengte van die weg? Of het aantal relevante zijwegen vanwaar veel 
verkeer deze weg nadert? 
Twee borden langs een weg trekken de gewenste aandacht en geven voldoende informatie 
over een gebied of bezienswaardigheid. Meer borden betekent niet dat er meer aandacht voor 
de informatie is. Het is wel belangrijk om borden op de juiste locatie te plaatsen. Het gaat hier 
bijvoorbeeld om de borden die het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug aangeven; langs 
toegangswegen mogen borden geplaatst worden indien gewenst. 

4. Hoe verhouden in artikel 6 de leden 5 en 7 zich tot elkaar. Wat is een geografische 
bezienswaardigheid en wat is een toeristische bezienswaardigheid? 
Volgens artikel 6 lid 5 mogen 2 borden van maximaal 2m
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 worden geplaatst, die educatieve of 

geografische informatie bevatten over een gebied (langs de weg) of bezienswaardigheid (bij 
de toegang). 
In lid 7 gaat het om reguliere bewegwijzering. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om restaurants, 
campings, bedrijven of bezienswaardige objecten e.d. Hiervoor bestaat uniforme 
bewegwijzering, die moet voldoen aan de voorschriften van de desbetreffende wegbeheerder, 
zijnde de provincie of gemeente. Er moet worden verwezen door middel van borden, 
behorende tot de reguliere bewegwijzering van de Richtlijn bewegwijzering en de Richtlijn 
toeristische bewegwijzering, die zijn gepubliceerd in publicatie 222 en 262 van het CROW. 
Het gaat hier dus om kleine verwijsborden, die algemeen geaccepteerd zijn. Omdat de 
Landschapsverordening een verbod op borden kent, moet hiervoor een uitzondering worden 
gemaakt. In de praktijk levert dit geen problemen op. 
Bij een geografische bezienswaardigheid kan gedacht worden aan de Utrechtse Heuvelrug, 
terwijl de Piramide van Austerlitz een voorbeeld is van een toeristische bezienswaardigheid. 
De aanduiding voor de Heuvelrug kunnen langs de weg bij het oprijden van de Heuvelrug 
staan (deze borden vallen onder lid 5), terwijl op meerdere punten kleine verwijsbordjes naar 
de Piramide of het restaurant met speeltuin staan (deze vallen onder lid 7). Overigens kunnen, 
in dit geval, bij toegang naar de Piramide ook borden staan (deze vallen onder lid 5). 

5. Waarom is er geen definitie opgenomen van ‘bouwwerk’ en ‘werklocatie’, om nader invulling te 
geven aan de reikwijdte van artikel 6 lid 15? Dit blijkt nu enkel uit de toelichting, terwijl de 
termen een brede toepassing mogelijk maken. 
Waarschijnlijk wordt hier artikel 6 lid 16 bedoeld. Er is vanuit gegaan dat beide termen voor 
zich spreken en geen misverstanden opleveren. Het gaat over een gebouw of over een 
terrein. 

6. De toelichting in de verordening voor artikel 6 lid 15 en 16 lijkt te zijn omgewisseld. 
De toelichtingen zijn niet verwisseld. In lid 15 gaat het om borden bij wegwerkzaamheden en 
in lid 16 om borden bij bouw-, waterwerken of natuurontwikkelingsprojecten. 

7. Wat wordt er in artikel 7 lid 1 verstaan onder ‘een feitelijke betekenis’ en waarom is dit een 
vereiste? Dat betekent dat kunstuitingen bestaande uit letters zonder betekenis niet mogelijk 
zijn? 
Met feitelijke betekenis wordt bedoeld dat een aanduiding of boodschap op een bord ook 
daadwerkelijk van toepassing moet zijn. Als dit niet (meer) het geval is, moet het bord 
weggehaald worden. Dit zorgt ervoor dat borden niet onnodig blijven staan of een loze 
boodschap verkondigen.  



Dit geldt in zekere zin ook voor kunstuitingen, maar hiervoor is in de definitie al bepaald dat 
het moet gaan om locatie-gebonden artistiek expressiemiddel en geen commerciële of 
reclameboodschap mag uitdragen. Dit impliceert dat de kunstuiting een relatie moet hebben 
met of een verwijzing moet zijn naar de geschiedenis van de plek. Dit ter voorkoming van 
sluipreclame. De vorm die daarvoor gekozen wordt staat vrij. Kunstuitingen bestaande uit 
letters zonder enige betekenis zijn dus inderdaad niet mogelijk. 

8. Waarom wordt de max lengte bij insteekhavens verhoogd van 7 naar 8 meter?  
De maximale lengte van insteekhavens is niet aangepast. Zowel in de geldende 
Landschapsverordening (Lsv) als in de voorgestelde herziening is de lengtemaat gesteld op 
8m. Wat veranderd is, is de maat van het inliggende vaartuig. In de geldende Lsv mag de 
lengte maximaal 7m zijn, terwijl in de nieuwe Lsv wordt gesteld dat het vaartuig binnen de 
insteekhaven moet passen. 
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