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Onderwerp: Beleidsregel reclame-uitingen agrarische bedrijven 
 
Voorgesteld besluit 
1. Vaststellen van de aangepaste beleidsregel reclame-uitingen agrarische bedrijven. 
2. De beleidsregel van 26 april 2016 intrekken. 
3. De beleidsregel bekend maken door plaatsing in het digitale gemeenteblad. 
4. Commissie WO informeren. 
 
Inleiding 
Op 26 april 2016 heeft uw college de beleidsregel reclame-uitingen agrarische bedrijven 
vastgesteld. Dit naar aanleiding van handhaving op overtredingen met betrekking tot 
geplaatste reclame-uitingen bij agrarische bedrijven. Op verzoek en in overleg met de 
ondernemers, die behoefte hadden aan grotere reclame-uitingen, is een beleidsregel 
opgesteld waarbij het plaatsen van twee borden op de hoekpunten van een agrarisch erf 
of bij de inrit naar het agrarisch bedrijf mogelijk is gemaakt. Om uniformiteit te bereiken 
is een frame van steigerbuizen toegestaan met daarin (uitwisselbare) doeken.  
Andere reclameborden en bewegwijzering vallen buiten deze beleidsregel en worden 
hiermee dus niet mogelijk gemaakt. 
 
Na een evaluatie in 2017, waarbij er geen aanpassingen noodzakelijk werden geacht, 
heeft op 30 januari en 18 mei 2018 de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) 
aandacht gevraagd voor de onmogelijkheden in de beleidsregel voor de reclame-uitingen 
bij fruitteeltbedrijven. Fruittelers hebben hun gehele kavel omringd met een windsingel. 
Door de aanwezigheid van een windsingel zijn de borden niet voldoende zichtbaar bij 
plaatsing op de hoeken van het erf. Zij vragen de borden op de rand of hoek van de 
thuiskavel te mogen plaatsen, voor of boven de windsingel. Waarbij ook rekening wordt 
gehouden met de hoogte van het maaiveld.         
 
Doelstelling 
Uitbreiding van de huidige beleidsregel met de mogelijkheid voor fruitteeltbedrijven om 
reclame-uitingen op de hoeken van de thuiskavel te mogen plaatsen.  
 
Argumenten 
1. Borden bij fruittelers zijn minder zichtbaar en veilig door de windsingel 
Indien de borden bij fruittelers conform de gelegde beleidsregel zouden worden geplaatst 
op de hoekpunten van een agrarisch erf of bij de inrit zijn deze minder goed zichtbaar 
door de aanwezigheid van een windsingel. Ook kan een dergelijke plaatsing in combinatie 
met de windsingel (uit)zichtbelemmerend werken bij het op- of afrijden van het erf 
waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt. 
 
2. Fruittelers krijgen geen mogelijkheid  tot het plaatsen van meer borden 
De nieuwe beleidsregel houdt rekening met de wensen van de fruittelers. Zij krijgen op 
deze manier de keuze om twee borden te plaatsen bij de windsingel op de hoekpunten 
van de thuiskavel. Nadrukkelijk is het een mogelijkheid die alleen geldt voor fruittelers 



met een windsingel om hun boomgaard, waarbij het maximale aantal van te plaatsen 
borden op basis van de beleidsregel beperkt blijft tot twee.    
Kanttekeningen 
1. De maximale afmeting van het frame inclusief reclame wordt bij fruittelers groter 
Het frame mag bij fruittelers met maximaal 1,5 meter worden verhoogd. In deze 
verhoging is rekening gehouden met de ligging van kavels ten opzichte van naastgelegen 
wegen. Dat betekent dat een reclame-uiting inclusief frame een maximale hoogte mag 
hebben van 4 meter en een breedte van 3 meter of 4,5 meter bij 2,5 meter. Het 
uitgangspunt voor de afmeting van een reclame-uiting blijft nagenoeg ongewijzigd. Dat 
betekent dat het frame voor maximaal de helft een uitwisselbaar doek mag bevatten. In 
de praktijk komt dit neer op maximaal 6 vierkante meter.  
 
Planning/Uitvoering 
Na vaststelling van de beleidsregel zal deze op de gebruikelijke wijze bekend worden 
gemaakt. 
 
Bijlagen 
Beleidsregel reclame-uitingen agrarische bedrijven 
 


