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1. Inleiding 
 
De gemeente Amersfoort heeft meerdere beleidsdocumenten en wetgeving waarin regels zijn 
opgesteld voor reclame-uitingen. In de Algemene Plaatselijke Verordening wordt handelsreclame als 
volgt omschreven: “iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk 
beoogd wordt een commercieel belang te dienen.” 
 
In dit document zijn alle regels omtrent reclame bij elkaar gebracht. De regels vinden hun oorsprong 
in: Welstandsnota (2017), Algemene Plaatselijke Verordening  (2017), Stedenbouwkundige en 
architectonische richtlijnen Bedrijventerrein Vathorst (2006) en Bouwborden / Borden t.b.v. 
verhuur/te koop & Reclameuitingen (2013) in Vathorst. Deze documenten kunnen wijzigen. U kunt 
daarom geen rechten ontlenen aan dit document.  
 
Ook in bestemmingsplannen wordt reclame genoemd. Daarin wordt alleen iets geregeld over de plek 
van reclameborden, zuilen, lichtbakken, uitsteekbakken etc. Het gaat dan met name over hoeveel 
meter een bord voor de voorgevel mag uitsteken en hoe hoog een bord of zuil mag zijn. U kunt  
bestemmingsplannen die voor uw locatie gelden vinden op ruimtelijkeplannen.nl.  
 
Als u een bord, letters of vlaggen wilt plaatsen om reclame te maken, heeft u daar meestal een 
omgevingsvergunning voor nodig. Voor de reclame zelf en eventueel voor het aanbrengen (bouwen) 
van het object. Dat is afhankelijk van de grootte en de constructie van de reclame. U kunt via de 
website van de gemeente Amersfoort zien of u een vergunning nodig heeft en hoe u die kunt 
aanvragen. 
 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
https://www.amersfoort.nl/vergunningen/to/-reclame-.htm
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2. Reclameregels in Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort 
 
In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat wat wel en niet mag in de gemeente. Deze 
regels zijn nodig om de stad netjes en leefbaar te houden voor iedereen. In de APV zijn vier artikelen 
opgenomen over reclame. U vindt de volledige tekst van de APV via de volgende link: Algemene 
Plaatselijke Verordening. 
 
Artikel 2:6 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen 
1. Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te 
verspreiden dan wel openlijk aan te bieden op door het college aangewezen openbare plaatsen. 

2. Het college kan de werking van het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren. 

3. Het verbod geldt niet voor het huis-aan-huis verspreiden of het aan huis bezorgen van gedrukte of 
geschreven stukken en afbeeldingen. 

4. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod. 

5. Op de ontheffing bedoeld in het vierde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht 
(positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing. 

 
Artikel 2:42 Plakken en kladden 
1. Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats 
zichtbaar is te bekrassen, te bekladden, te doen bekrassen of te doen bekladden. 

2. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats 
of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is: 
a. een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen 

aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen; 
b. met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen 

of te doen aanbrengen. 

3. Het in het tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing indien gehandeld wordt krachtens 
wettelijk voorschrift. 

4. Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en 
bekendmakingen. 

5. Het is verboden de in het vierde lid bedoelde aanplakborden te gebruiken voor bet aanbrengen 
van handelsreclame. 

6. Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en 
bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben op de inhoud van de meningsuitingen en 
bekendmakingen. 

7. De houder van de in het tweede lid bedoelde schriftelijke toestemming is verplicht die aan een 
opsporingsambtenaar op diens eerste vordering terstond ter inzage af te geven. 

 
Artikel 4:15 Verbod ontsierende hinderlijke of gevaarlijke reclame 
1. Het is verboden zonder vergunning van het college op of aan een onroerende zaak handelsreclame 
te maken of te voeren met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan 
ook, die vanaf de weg zichtbaar is. 

2. Het verbod geldt niet voor: 
a. onverlichte opschriften, aankondigingen of afbeeldingen in het inwendig gedeelte van een 

onroerende zaak, die niet kennelijk gericht zijn op zichtbaarheid vanaf de weg; 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Amersfoort/366365/366365_3.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Amersfoort/366365/366365_3.html
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b. onverlichte opschriften, aankondigingen of afbeeldingen op of aan onroerende zaken, daartoe 
aangewezen door de overheid; 

c. opschriften, aankondigingen of afbeeldingen kleiner dan 0,50 m2 en de langste zijde korter dan 1 
meter die betrekking hebben op: 

- een openbare verkoping of aanbieding ter verkoop, verhuur of verpachting van een 
onroerende zaak, zulks voor zolang zij feitelijke betekenis hebben; 
- het beroep, de dienst of het bedrijf dat in of op de onroerende zaak wordt uitgeoefend of 
waarvoor die zaak is bestemd; 

d. onverlichte opschriften die betrekking hebben op de naam of aard van in uitvoering zijnde 
bouwwerken of op de namen van degenen die bij het ontwerp of de uitvoering van het 
bouwwerk zijn betrokken, mits deze opschriften zijn aangebracht op borden bij of op de in 
uitvoering zijnde bouwwerken zelf, zulks voor zolang zij feitelijke betekenis hebben. 

e. onverlichte opschriften, aankondigingen of afbeeldingen op of aan onroerende zaken dienstbaar 
aan het openbaar vervoer, indien deze zijn aangebracht ten dienste van dat vervoer. 

f. opschriften, aankondigingen of afbeeldingen van kennelijk tijdelijke aard op of aan een 
onroerende zaak welke niet gelegen is in het in het Gevelhandboek genoemde kernwinkelgebied, 
voor zolang zij feitelijke betekenis hebben, mits deze opschriften, aankondigingen of 
afbeeldingen niet langer dan zes weken op de onroerende zaak aanwezig zijn. 

g. voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Verordening bescherming 
natuur en landschap provincie Utrecht 1996; 

3. Het is verboden door een opschrift, aankondiging of afbeelding als bedoeld in het tweede lid de 
veiligheid van het verkeer in gevaar te brengen of ernstige hinder voor de omgeving te veroorzaken. 

4. Een vergunning als bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd: 
a. indien de handelsreclame, hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet 

aan de redelijke eisen van welstand, tenzij de handelsreclame een bouwwerk betreft; 
b. in het belang van de verkeersveiligheid; 
c. in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van een in de 

nabijheid gelegen onroerende zaak, tenzij in dit onderwerp wordt voorzien door de 
Activiteitenbesluit milieubeheer. 

5. Onverminderd het bepaalde in het derde lid, kan het college plaatsen en/of categorieën 
reclameobjecten aanwijzen waar het verbod, zoals genoemd in het eerste lid, niet geldt. 

 
Artikel 5:7 Op de weg plaatsen of hebben van reclamevoertuigen 
1. Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te 
plaatsen of te hebben met het kennelijke doel om daarmee handelsreclame te maken. 

2. Het college kan van het verbod ontheffing verlenen. 

3. Op de ontheffing bedoeld in het tweede lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing. 
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3. Reclameregels in de Welstandsnota 
 
Als u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd, toetst de gemeente uw bouwplannen aan de 
zogenoemde eisen van welstand. Dit zijn criteria voor bijvoorbeeld vormgeving, hoogte, details en 
materiaal- en kleurgebruik. De eisen voor welstand zijn vastgelegd in de Welstandsnota en worden 
daaraan getoetst. In de welstandsnota staan gebiedsgerichte en algemene voorwaarden. U vindt de 
volledige tekst van de Welstandsnota via de volgende link: Welstandsnota (mei 2017) 
 

 

https://amersfoort.notubiz.nl/document/5305290/1/Welstandsnota_2017_Gemeente_Amersfoort_inclusief_bijlagen


6 

 

 

 



7 

 

 



8 

 

 



9 

 

 



10 

 

4. Extra richtlijnen voor Bedrijvenpark Vathorst 
 
Voor bedrijventerrein Vathorst zijn extra richtlijnen over reclame opgenomen in: 
1. Stedenbouwkundige en architectonische richtlijnen Bedrijventerrein Vathorst (2006) (link) 
2. Bouwborden / Borden t.b.v. verhuur/te koop & Reclameuitingen. Voorwaarden per plandeel 

Vathorst Bedrijventerrein (2013)  (link) 
 
Plandelen Bedrijvenpark Vathorst: 

  
 
4.1 Stedenbouwkundige en architectonische richtlijnen Bedrijventerrein Vathorst,  
Hoofdstuk 3.10 RECLAME, pagina 16 (2006) 
 
Voor de reclame-uitingen op bedrijventerrein aan de gevel(s) en reclame-uitingen vrijstaand bij 
bedrijfspanden zijn objectcriteria opgenomen in de Welstandsnota Amersfoort. De reclame zal door 
de welstandscommissie aan deze criteria worden getoetst. 

Vanuit stedenbouwkundig en architectonisch oogpunt worden de volgende aanvullende criteria 
meegegeven waarop de supervisor zal toetsen:  

 Reclame-uitingen als bedrijfslogo of bedrijfsnaam en gevelverlichting dienen als integraal 
onderdeel van de architectuur in het gevelbeeld mee ontworpen te worden. Gevelreclame dient 
beperkt te blijven en gekoppeld te zijn aan de representatieve bedrijfsbebouwing.   

 Orientatie: In het plandeel Langs de Boulevard wordt de reclame georiënteerd op de Boulevard 
of de Middenlaan. In het plandeel de Geluidswal is de reclame georiënteerd op de A1 of de 
Middenlaan. In het plandeel de Eilanden is de georiënteerd op de Diagonaal of de Middenlaan. 
Voor de accenten geldt ook dat de reclame georiënteerd wordt op de belangrijkste openbare 
ruimte.   

 De reclame moet in evenwicht zijn met de architectuur van het pand. De kwaliteit van het pand 
moet zichtbaar blijven. Deze mag niet door een rommelige en schreeuwerige reclame worden 
weggedrukt;   

 De reclame-uiting moet zo vlak mogelijk tegen de gevel hangen;   

 Op etalage- of showroomruiten naamsduidingen en/of logo’s alleen in losse letters;  

 Het fond van een eventuele lichtdoorlatende plaat moet aanzienlijk minder lichtdoorlatend zijn 
(dus minder helder in het avondbeeld) dan de tekst en of logo op de plaat. Dat betekent, dat 
witte of zeer lichte fonds alleen toelaatbaar zijn als ze niet of vrijwel niet (maximaal 20%) 
lichtdoorlatend zijn;   

 Reclame-uitingen mogen niet worden geplaatst in de Groene Plint. 

https://drive.google.com/file/d/0B3C_DCMMEkPsYzZJZkFjNEVDM00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3C_DCMMEkPsNF9fajlEZ3U5UWc/view?usp=sharing
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4.2 Bouwborden / Borden t.b.v. verhuur/te koop & Reclameuitingen. Voorwaarden per 
plandeel Vathorst Bedrijventerrein  (2013) 
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