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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 
Voorgeschiedenis: 
In de startnotitie ‘Op weg naar een provinciale landschapsverordening’, die op 28 juni 2010 
door PS is vastgesteld, is al voorgesteld om een vrijstelling voor verkiezingsborden op te 
nemen in de nieuwe landschapsverordening. De nieuwe landschapsverordening is echter niet 
op tijd gereed voor de eerstvolgende verkiezingen op 2 maart 2011, vandaar het voorstel voor 
een tussentijdse aanpassing van de Vnl.  
 
Essentie / samenvatting 
Met enige regelmaat worden er verkiezingen gehouden voor openbare besturen, welke in 
maatschappelijk opzicht van groot belang zijn. Onder het huidige beleid in de Vnl kunnen in 
het buitengebied van de provincie alleen verkiezingsborden met een afmeting van maximaal 
1m2 worden geplaatst. Vanuit de politiek en de samenleving zijn meerdere signalen 
ontvangen dat men graag de mogelijkheid wil hebben om in verkiezingstijd 
verkiezingsborden te plaatsen op andere locaties dan de door de gemeente aangewezen 
aanplakborden. Om aan deze wens tegemoet te komen en vanwege het grote maatschappelijke 
belang van deze verkiezingen, willen wij een nieuwe vrijstelling in de Vnl op laten nemen. De 
vrijstelling houdt in dat verkiezingsborden in de periode van drie weken voor de 
verkiezingsdag tot uiterlijk drie dagen erna zijn vrijgesteld van het verbod op het plaatsten 
van opschriften, afbeeldingen en aankondigingen.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De nieuwe vrijstellingsbepaling zorgt ervoor dat in verkiezingstijd in het buitengebied van de 
provincie tijdelijk verkiezingsborden zijn toegestaan op andere locaties dan de door de 
gemeente aangewezen aanplakborden. De vrijstelling houdt in dat verkiezingsborden in de 
periode van drie weken voor de verkiezingsdag tot uiterlijk drie dagen erna zijn vrijgesteld 
van het verbod op het plaatsten van opschriften, afbeeldingen en aankondigingen. 
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Financiële consequenties 
Het voorstel heeft geen financiële consequenties.  
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
Het voorstel draagt geen bestuurlijke dilemma’s in zich.  
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
Geen. 
 

Voorgesteld wordt de Verordening bescherming natuur en landschap provincie Utrecht 1996 
conform het bijgevoegde voorstel aan te passen. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Besluit 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 13 december 2010; 
 
Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 9 november 2010, nr. 80873DBF;

Gelet op artikel 145 van de Provinciewet; 
 
Overwegende dat het wenselijk is de Verordening bescherming natuur en landschap provincie 
Utrecht 1996 te wijzigen in verband met het grote maatschappelijke belang van verkiezingen 
van openbare besturen; 
 

Besluiten:  
 
Artikel I 
 
De Verordening bescherming natuur en landschap provincie Utrecht 1996 wordt als volgt 
gewijzigd: 
 
Na artikel 3, eerste lid, sub f, wordt een nieuwe sub g ingevoegd luidende: 
 
g. opschriften, aankondigingen of afbeeldingen die uitsluitend betrekking hebben op de 
verkiezing van een openbaar bestuur, mits deze niet eerder zijn geplaatst dan drie weken voor 
de verkiezingsdatum en uiterlijk drie dagen daarna weer zijn verwijderd en geen 
handelsreclame bevatten. 
 

Artikel II 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 
provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.  
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van  
13 december 2010.  
 

Provinciale staten van Utrecht, 
Voorzitter. 
 

Griffier. 
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Toelichting op het wijzigingsbesluit 
 
Met enige regelmaat worden er verkiezingen gehouden voor openbare besturen, welke in 
maatschappelijk opzicht van groot belang zijn. Deze vrijstellingsbepaling maakt het mogelijk 
om in verkiezingstijd in het buitengebied van de provincie verkiezingsborden te plaatsen op 
andere locaties dan de door de gemeente aangewezen aanplakborden. De vrijstelling houdt in 
dat verkiezingsborden in de periode van drie weken voor de verkiezingsdag tot uiterlijk drie 
dagen erna zijn vrijgesteld van het verbod op het plaatsten van opschriften, afbeeldingen en 
aankondigingen.  
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
Artikel 145 Provinciewet. 
 
2. Beoogd effect 
Met de voorgestelde vrijstellingsbepaling wordt het mogelijk om in verkiezingstijd in het 
buitengebied verkiezingsborden toe te staan op andere locaties dan de door de gemeente 
aangewezen aanplakborden. De vrijstelling houdt in dat verkiezingsborden in de periode van 
drie weken voor de verkiezingsdag tot uiterlijk drie dagen erna zijn vrijgesteld van het verbod 
op het plaatsten van opschriften, afbeeldingen en aankondigingen. 
 
3. Argumenten 
Vanuit de politiek en de samenleving zijn meerdere signalen ontvangen dat men graag de 
mogelijkheid wil hebben om in verkiezingstijd verkiezingsborden te plaatsen op andere 
locaties dan de door de gemeente aangewezen plakborden. Om aan deze wens tegemoet te 
komen en vanwege het grote maatschappelijke belang van deze verkiezingen, willen wij deze 
nieuwe vrijstelling in de Vnl laten opnemen.  
 
4. Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
5. Financiën 
N.v.t. 
 
6. Realisatie 
N.v.t. 
 
7. Juridisch 
N.v.t. 
 
8. Europa 
N.v.t. 
 
9. Communicatie 
De wijziging van de Verordening bescherming natuur en landschap zal op de wettelijk 
voorgeschreven wijze bekend worden gemaakt. 

10. Bijlagen 
N.v.t. 
 


