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aan: Burgemeester en Wethouders van Gooise Meren    en 
         de leden van de gemeenteraad Gooise Meren  
         Postbus 6000    1400HA BUSSUM 
 
         e: bestuurssecretariaat@gooisemeren.nl    en   raadsleden@raadgooisemeren.nl 
 
Muiderberg, 4 september 2021 

 

betreft: Raadsvoorstel en Beleidsnota Buitenreclame 

 

Geacht college, geachte raadsleden, 

 

Op 15 sept. a.s. zal u het Raadsvoorstel en de Beleidsnota Buitenreclame behandelen. 

 

Betreffende Muiderberg brengen wij graag de volgende punten onder uw aandacht. 

 

p. 13   Lichtmastreclames 

Er worden er hier 5 van deze lichtmastreclames (i.c. van die lelijke plastic dozen aan weerskanten van een 

lantaarnpaal) voorzien in Muiderberg.  

Onder de toevoeging: Nooit toegestaan in de bijzondere welstandgebieden. 

 

Wij wijzen u op ons verzoek kern Muiderberg aan te wijzen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht, hetgeen 

een bijzonder welstandsgebied is te noemen maar nog niet is gerealiseerd.  

 

Daarom verzoeken wij u die 5 voor Muiderberg maar gewoon te schrappen. 

 

p. 15  Reclamemast langs A1 

In de laatste zin van deze paragraaf wordt aangegeven dat de gemeente gaat onderzoeken of een 

reclamemast gerealiseerd kan worden langs de A1, waarmee additionele inkomsten verkregen kunnen 

worden. In het Raadsvoorstel is in de tabel onder punt 7. voor de gemeente een inkomst van € 80.000,-- 

geraamd. Dit over een optie bij de A1. 

 

Laten we ook stil staan bij een tweede plan, bij de A6. Het is ons bekend dat daar een voorstel voor is met een 

giga tulp er bovenop!  Dit is voor zover wij weten een onderdeel van een door een vastgoedondernemer 

geïnitieerde procedure tot bestemmingsplanwijziging.   

 

En voor je het weet komt er een derde, als er eenmaal één schaap binnen Gooise Meren over deze dam is.  

 

Volgens de voorschriften in diezelfde paragraaf in de  nota  .... mag het object geen afbreuk doen aan het 

uiterlijk aanzien van de gemeente en moet het bij voorkeur een positieve bijdrage daaraan leveren.  

 

Naar onze mening veranderen dergelijke voorstellen echter de uitstraling van de omgeving tot een voorpost 

van een filiaal van Disneyland Parijs! Hoewel niet in geld uit te drukken is de schade op het aspect 'uitstraling' 

zodanig dat dit niet met het geraamde bedrag is af te kopen.  
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Aangezien het om ruimtelijke ontwikkelingen gaat in de omgeving van het Naardermeer, een Natura 2000 

gebied, zal ook de ARO , de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Provincie Noord-Holland, deze 

zaak/zaken moeten onderzoeken. 

 

Wij wijzen u in dit verband ten slotte nog op een interessante notitie 'Wat Doet Dat Daar - geen reclame in het 

landschap'  van het college van Rijksadviseurs (Floris Alkemade, rijksbouwmeester, Benno Straatman en Daan 

Zand, rijksadviseurs  voor het Landschap ) gedateerd oktober 2020: Dit College adviseert de ministers van 

Binnenlandse Zaken en van Infrastructuur en Milieu een verbod uit te vaardigen op nieuwe reclamedragers in 

de snelwegzone. Ook de digitalisering van de bestaande reclamedragers moet volgens het College worden 

verboden. Want ledschermen zijn in het landschap ongewenst, zowel op masten als aan gebouwen.(zie link) 

 

Duidelijker kan het niet. 

 

Ons voorstel:  Niet Doen! Niet in de genoemde situaties, niet in toekomstige situaties.  

 

En, teneinde eindeloos gedoe te voorkomen van steeds weer aangepaste ontwerpen die iedere keer weer 

getoetst moeten worden aan het hierboven cursief geschreven criterium .... geen afbreuk aan het uiterlijk 

aanzien.... ,  adviseren wij u te besluiten  die zin over dat onderzoek naar die A1- reclamemast gewoon te 

schrappen. 

 

Wij hopen dat u in uw besluitvorming rekening wilt houden met bovenstaande. 

 

Met vriendelijke groet en hoogachting, 

stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg 

 

w.g.         w.g. 

 

 

Jos Gunneweg, voorzitter      Frits Vlaanderen, secretaris  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

link:     
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2020/10/23/advies-over-lichtmasten-in-het-landschap  


