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Geachte heer
Op 23 december 2019 heeft u, samen met een aantal medebewoners verenigd in ‘comité
Allsafe nee’ (hierna: comité) een bezwaarschrift ingediend tegen o.a. het aanbrengen van
gevelreclame bij de carwash aan de Barckalaan te Capelle aan den IJssel. Zoals bij de
ontvangstbevestiging is aangegeven ligt aan dit onderdeel van uw bezwaarschrift geen
besluit ten grondslag, daarom behandelen we dit als handhavingsverzoek.
Indiening verzoek
We zijn van mening dat het comité geen handhavingsverzoek kan indienen omdat het geen
rechtspersoon is als bedoeld in artikel 1:2, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
(hierna: Awb). Ook zijn wij van oordeel dat het comité geen entiteit is die herkenbaar is in het
rechtsverkeer. Ons is niet gebleken dat het comité beschikt over een bestuur, statuten of een
reglement of andere regels betreffende het functioneren van het comité.
Dit comité kan daarom niet als belanghebbende worden beschouwd bij een besluit op het
verzoek om handhaving inzake de reclame bij het gebouw van de carwash. Het verzoek is
ingediend namens een aantal natuurlijke personen. Daarom hebben we beoordeeld of het
handhavingsverzoek kan worden geacht door uzelf en de overige bewoners te zijn ingediend.
Een handhavingsverzoek is een ‘aanvraag’ in de zin van artikel 1:3 derde lid van de Awb.
Ingevolge artikel 4:2 van de Awb dient een aanvraag te worden ondertekend en ten minste de
naam en het adres van de indiener te bevatten. Het verzoek is alleen door u ondertekend.
Het bevat geen adresgegevens of handtekening van de overige bewoners. Evenmin is
gebleken van een door hen afgegeven machtiging waaruit zou kunnen blijken dat het verzoek
mede namens hen is ingediend.
Aangezien uw naam op het verzoek staat en het verzoek door u is ondertekend merken we
het verzoek slechts aan als uw persoonlijke verzoek.
Uw verzoek
Er is gevelreclame aangebracht aan het gebouw van de carwash. Deze activiteiten zijn
volgens u in strijd met de omgevingsvergunning voor de bouw van de carwash, waarin geen
Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden.
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vergunning is verleend voor het aanbrengen van gevelreclame. U verzoekt ons om de
activiteiten onmiddellijk stop te zetten en alle materialen ten aanzien van de gevelreclame
onmiddellijk te laten verwijderen.
Legalisatie is volgens u niet mogelijk gelet op de Nota buitenreclame 2015 en de Nota
beeldkwaliteit 2017. Bovendien bent u van mening dat er sprake is van misleiding van de
bewoners omdat de activiteit ‘aanbrengen reclame’ niet bij de omgevingsvergunning voor het
gebouw van de carwash is meegenomen.
Beoordeling
Een handhavingsverzoek is een ‘aanvraag’ in de zin van artikel 1:3 derde lid van de Awb. Dit
verzoek kan alleen door een belanghebbende worden gedaan. Volgens artikel 1:2 eerste lid
Awb is een belanghebbende, degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.
Er dient sprake te zijn van een eigen, persoonlijk, objectief bepaalbaar, actueel en
rechtstreeks geraakt belang. Met ‘persoonlijk’ wordt bedoeld, dat u zich dient te
onderscheiden van willekeurige anderen. ‘Objectief bepaalbaar’ betekent dat een subjectief
gevoel van betrokkenheid niet voldoende is om als belanghebbende te worden aangemerkt.
Uit de rechtspraak blijkt dat het uitgangspunt is dat degene die rechtstreeks feitelijke
gevolgen van activiteiten voor de woon- leef- of bedrijfssituatie ondervindt, in beginsel
belanghebbende is. Deze gevolgen moeten ook van enige betekenis zijn.
Wij zijn van mening dat daarvan bij u geen sprake is. U onderscheidt zich in relatie tot de
reclame bij het gebouw van de carwash, niet van andere bewoners in de wijk. Ons is niet
gebleken dat u zicht heeft op de reclame van de carwash. U woont ongeveer 425 meter van
het gebouw, de zijde van het gebouw waar de reclame is aangebracht ligt op ongeveer 590
meter van uw woning. Naar onze mening ondervindt u dan ook geen gevolgen van enige
betekenis van de reclame op het gebouw van de carwash. Gelet hierop zijn wij van mening
dat u geen persoonlijk en objectief bepaalbaar belang heeft bij een besluit op uw verzoek.
Daarom wijzen wij uw verzoek af.
Ter informatie
We kunnen u ter informatie mededelen dat op 22 januari 2020 een aanvraag voor een
omgevingsvergunning is ingediend voor de activiteit ‘gevelreclame’. Deze aanvraag is op 29
januari 2020 gepubliceerd. Deze aanvraag kan afzonderlijk van de aanvraag om
omgevingsvergunning voor het gebouw worden ingediend. De aanvraag zal aan de relevante
regelgeving, zoals de Nota buitenreclame, worden getoetst.
Indien er een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van reclame is verleend is het voor
belanghebbenden mogelijk om bezwaar te maken tegen dit besluit.
Ingebrekestelling
U heeft ons op 10 februari 2020 in gebreke gesteld wegens het niet tijdig beslissen op uw
aanvraag. De dwangsomregeling van artikel 4:17 Awb ziet op het niet tijdig geven van een
beschikking op een aanvraag. Wij zijn van mening dat er geen sprake is van een aanvraag,
omdat u geen belanghebbende bent, zoals hiervoor is aangegeven. De dwangsomregeling is
dan ook niet van toepassing en u kunt daar dus geen beroep op doen. Er geldt overigens een
beslistermijn van acht weken bij een handhavingsverzoek. Deze brief is binnen deze acht
weken verzonden.
Wij vertrouwen er op dat wij u met het vorenstaande voldoende hebben geïnformeerd.
Contact
Indien u over deze brief vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend
ambtenaar.
Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders,

, Toezicht en Handhaving
Deze brief is digitaal vervaardigd en daarom niet ondertekend.
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