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Geachte leden van het Comité Allsafe-NEE!, 

Op 10 november 2019 heeft u, namens een aantal bewoners verenigd in ‘comité Allsafe nee’,  
een bezwaarschrift ingediend tegen de reclame-uitingen bij het pand Allsafe aan de 
Fascinatio Boulevard te Capelle aan den IJssel. Zoals bij de ontvangstbevestiging is 
aangegeven behandelen we dit als handhavingsverzoek.  

Uw verzoek 
U bent van mening dat er sprake is van een wildgroei aan reclame-uitingen bij het pand 
Allsafe. Dit is naar uw mening opdringerig en storend voor de omgeving. Verder is dit volgens 
u in strijd met de omgevingsvergunning en in strijd met de Nota Buitenreclame 2015. 
Daarnaast is de kaart met reclamezones in deze Nota rond Fascinatio volgens u inconsistent 
en onjuist. U verzoekt ons om handhavend op te treden, de excessenregeling toe te passen, 
de omgevingsvergunning voor reclame in te trekken en de kaart met reclamezones in de Nota 
Buitenreclame 2015 te herzien voor de zuidring van Fascinatio.  

Beoordeling 
Strijd met omgevingsvergunning 
Op 30 oktober 2018 is een omgevingsvergunning verleend aan Allsafe voor de reclamelogo’s
aan de voor- en achterzijde van de gevels, en de twee vlaggenmasten. Deze verleende 
omgevingsvergunning is inmiddels al geruime tijd onherroepelijk, deze heeft formele 
rechtskracht. Er is tegen de omgevingsvergunning geen bezwaar gemaakt. Nu kan alleen nog 
overtreding van de vergunningvoorschriften en/of van wettelijke voorschriften aan de orde 
zijn. Aangezien de gevelreclame en de vlaggenmasten volgens de omgevingsvergunning zijn 
uitgevoerd, is er ons inziens geen aanleiding om handhavend op te treden.  

Ingevolge artikel 5.19, eerste lid aanhef en onder a van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (hierna: Wabo) kan een verleende omgevingsvergunning worden ingetrokken 
(onder andere) indien de vergunning juist ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave 
is verleend of niet overeenkomstig de vergunning is of wordt gehandeld. Van onjuist 
ingediende gegevens door de aanvrager is ons niets gebleken. Evenmin is er sprake van een 
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overtreding of een andere in de wet genoemde grond die voor ons aanleiding tot 
(gedeeltelijke) intrekking van de omgevingsvergunning zou kunnen geven.  
Wij zijn daarom van mening dat er geen aanleiding bestaat om de verleende 
omgevingsvergunning op grond van artikel 5.19, eerste lid van de Wabo in te trekken.  

Strijd met Nota Buitenreclame 2015 
Zoals hiervoor is aangegeven is voor de reclamelogo’s aan de gevel en de vlaggenmasten
een omgevingsvergunning verleend. Hetgeen destijds vergund is kan nu niet meer ter 
beoordeling voorliggen.   
Daarnaast zijn er ook vormen van reclame mogelijk op basis van de Nota Buitenreclame 
2015, waarvoor geen omgevingsvergunning hoeft worden aangevraagd. Verder is het 
volgens artikel 4:25 tweede lid onder a Algemene Plaatselijke Verordening 2018 (APV) 
toegestaan om onverlichte opschriften in het inpandige gedeelte van een pand te hebben die 
niet gericht zijn op zichtbaarheid vanaf de weg. Aanwijzingen aan bezoekers vallen niet onder 
het begrip handelsreclame, net zoals de bedrijfsbussen en aanhangers van Allsafe. Onder 
handelsreclame wordt verstaan volgens de Nota Buitenreclame 2015 en de APV:  
“Iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een
commercieel belang te dienen.” 

We hebben beoordeeld in hoeverre er sprake zou kunnen zijn van overtredingen op grond 
van de APV.  
Volgens artikel 5:7 APV is het verboden om een voertuig dat is voorzien van handelsreclame 
op de weg te parkeren, met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken. Het 
gaat dan om voertuigen waarbij het maken van reclame voorop staat. Als handelsreclame 
wordt niet gezien de vermelding op een voertuig van de naam van het bedrijf en een 
aanduiding van de diensten die dat bedrijf aanbiedt. Deze voertuigen worden niet primair 
gebruikt met het kennelijke doel om daarmee handelsreclame te maken, maar vooral als 
vervoersmiddel. Aangezien de bedrijfsbussen en aanhangers van Allsafe niet vallen onder 
het begrip handelsreclame, is er geen strijd met de Nota Buitenreclame 2015 en de APV. Er 
is daarom geen grond om handhavend op te treden.  

Toepassen van de excessenregeling 
Om de excessenregeling toe te passen moet er sprake zijn van ernstige strijdigheid met 
redelijke eisen van welstand. Hier is ons inziens geen sprake van. Voor wat betreft de 
reclames waar omgevingsvergunning voor is verleend, is dit preventief getoetst op redelijke 
eisen van welstand. De vergunningvrije reclames zijn niet in strijd met redelijke eisen van 
welstand. De kleuren blauw en geel van de reclame-uitingen zijn in overeenstemming met het 
pand. Er wordt geen afbreuk gedaan aan de uitstraling van het pand. Er is ons inziens geen 
sprake van opdringerigheid van de reclames. Er is geen grond de excessenregeling toe te 
passen.  

Herzien kaart met reclamezones Nota Buitenreclame 2015 
We zullen uw opmerkingen over de kaart met reclamezones bij ons voorstel aan de raad 
inzake de volgende herziening van de Nota Buitenreclame meenemen.  

Afwijzing handhavingsverzoek 
We wijzen uw verzoek om handhavend op te treden af. Er is geen grond aanwezig om de 
omgevingsvergunning voor het onderdeel reclame in te trekken. Er is geen strijd met de Nota 
Buitenreclame 2015, de APV en geen grond om de excessenregeling uit deze Nota toe te 
passen.  

Bezwaar 
Bent u het niet eens met het besluit dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U moet dan binnen 
zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat lopen met ingang van de dag 
na verzending van het besluit. 
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In het bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres, de datum van uw 
bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt (u kunt het beste een kopie meesturen) 
en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw bezwaarschrift te 
ondertekenen. U kunt uw bezwaarschrift ook indienen via internet. Ga hiervoor naar het  
E-loket op www.capelleaandenijssel.nl 
  
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Heeft u 
een spoedeisende reden, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam 
om een voorlopige voorziening verzoeken. Het verzoek stuurt u aan: De voorzieningenrechter 
van de rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Voor 
een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. 

Hoogachtend, 
namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
hoofd afdeling Stadsbeheer 

Deze brief is digitaal vervaardigd en daarom niet ondertekend. 
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