
Gemeente Capelle aan den IJssel  
T.a.v. de heer  (kopie de heer  
Postbus 70 
2900 AB  Capelle aan den IJssel 
 
Datum: 21 mei 2020 
 
Betreft: Verzoek nadere informatie omgevingsvergunning reclame carwash 
 
Geachte heer  
 
Hartelijk dank voor het direct doorsturen van de omgevingsvergunning. Ik stel dit zeer op prijs. 
 
Op basis van het doornemen van deze stukken heb ik, momenteel, de volgende vragen: 
 

3. Gedetailleerde tekeningen met afmetingen (vragen) 
Volgens de tekst in de aanvraag is de maatvoering reeds bekend bij de gemeente.  
a. Waarom is/zijn deze niet bij de aanvraag gevoegd? 
b. Wanneer heeft de gemeente deze documenten met maatvoering ontvangen (graag een 
kopie) 
c. Als onderdeel waarvan / met welke reden werden deze maatvoeringsdocumenten eerder 
ontvangen? 
 

4. Afwijking impressies Barckalaan/Onacklaan en huidige situatie 
De foto’s bij de ingang en uitgang aan de Barckalaan / Onacklaan wijken af van hetgeen 
momenteel is geplaatst (zie bijlage 1).  
Betekent dit dat de huidige reclameborden (nog) vervangen gaan worden?  
 

5. Oordeel Q-team 
In het oordeel van het Q-team is vermeld:  
I. “Het voldoet niet geheel aan de nota buitenreclame” en  
II. “De wijze van aanbrengen voldoet niet aan het reclamebeleid”  
Vragen: 
a. Wat wordt hier in beide gevallen (I en II) specifiek mee bedoeld? Wat voldoet niet?  
b. Met welke motivering is het college van B&W alsnog akkoord gegaan met deze reclame, 
terwijl deze:  

(I) “niet geheel voldoet” en ook  
(II) “de wijze van aanbrengen niet voldoet” ?  

 
6. Nota buitenreclame 2015: aan welke artikelen specifiek getoetst 

De nota buitenreclame 2015 is vrij gedetailleerd.  
Is er een meer getailleerde onderbouwing beschikbaar aan welke paragrafen / hoofdstukken 
is getoetst en onder welk “item” de reclame-uitingen volgens de gemeente passen? 

2. Gedetailleerde tekeningen met afmetingen (s.v.p. kopie) 
Ik mis gedetailleerde tekeningen waaruit de afmetingen (maatvoering) van de 

reclames duidelijk blijken.  

Zou ik deze voor alle reclames alsnog mogen ontvangen? 

 

1. Bijlage Van Rijckevorselweg ontbreekt 
Ik zie wel een bijlage “Van Beethovenlaan”  maar geen “ Van Rijckevorsel”.  
Wilt u dit s.v.p. checken en deze nasturen? 
 



7. Nota buitenreclame 2015: reclame-vrije zone 
In de vergunning wordt gesteld dat deze zone ‘abusievelijk’  is vermeld als reclame vrije zone 
en dat ‘ evident’  is dat dit gebied moet worden gezien als een reclame gebied -
bedrijventerrein. 
a. Is deze afweging en dit standpunt vóór vergunningverlening (13 mei 2020) expliciet aan 
het college van B&W en/of één van de wethouders of burgemeester voorgelegd?   
b. Zo ja, hebben zij hiermee ingestemd? (graag een kopie van dit besluit) 
c. Zo nee, waarom is dit niet aan het college van B&W en/of één van de wethouders of 
burgemeester voorgelegd?   
 

8. Illegale plaatsing reclame sinds december 2019 
De opbouw voor de huidige reclame (Van Beethovenlaan) is reeds sinds december 2019 
aanwezig. De reclame zelf (letters en verlichting) zijn rond 26 januari 2020 geplaatst.  
Medio februari 2020 volgde de illegale reclame aan de Van Rijckevorselweg.  
In de vergunning lees ik niets over deze illegale acties door de carwash. Kunt u dit nader 
toelichten? 
 

9. Aanvraag tijdelijke reclame 
Mij is niet (geheel) duidelijk waar de aanvraag “ tijdelijke reclame”  betrekking op heeft, 
gezien de eerdere illegale plaatsing van reclame.  
Kunt u dit nader toelichten? 
 

10. Aanvraag vergunning d.d. 22-01-2020 
Op 22 januari 2020 is ook een aanvraag voor reclame gedaan, deze is op 14 februari 2020 
ingetrokken (bijlage 2). 
 
a. Graag ontvang ik een kopie van deze aanvraag en de bijbehorende documenten. 
b. Wat was de reden van intrekking van deze aanvraag? 

 
11. Toetsing aan Nota Beeldkwaliteit 2017 

In de vergunning lees ik niets over de toetsing aan de Nota Beeldkwaliteit 2017, meer 
specifiek het niet voldoen aan het vereiste van “direct mee-ontwerpen bij nieuwbouw”.  
Kunt u de reden hiervan nader toelichten?  
 

12. Mobiele reclames:  
Zeer regelmatig staat er op het terrein van de carwash mobiele reclame, bijvoorbeeld 
tijdelijke acties.  
Is dit toegestaan? 
 

13. Aanduiding OPEN achter glas: 
Momenteel worden zeer grote letters “OPEN”  achter het glas gevoerd bij de carwash.  
Is dit toegestaan? 

 
Bij voorbaat dank voor uw reactie! 
 
Met vriendelijke groet, 
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BIJLAGE 1: HUIDIGE RECLAME INGANG EN UITGANG 
 

 
 
 
 
  



BIJLAGE 2: EERDERE AANVRAAG RECLAME D.D. 22-01-2020 
 
 

 


