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Omschrijving 
Bij de rondvraag zegt wethouder Sikkema toe na te gaan hoe het 
beleid is met betrekking tot de plaatsing van reclameborden op de 
Spanjaardslaan nadat de fractie van D66 hierover enkele klachten van 
burgers heeft ontvangen over de hoeveelheid reclameborden. 
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Franssen, M. 
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mfranssen@haarlem.nl 

Telefoonnummer 
023-5113392 

Stand van Zaken/afdoening 
Op 26 juni 2007 heeft het college de nota 'reclame in de openbare ruimte' vastgesteld. Het college heeft 
besloten dat er 6 soorten reclameobjecten in de openbare ruimte zijn toegestaan, te weten abri's, mupi's, 
billboards, driehoeksborden, reclame op vri-kasten en lichtmastreclame. 

In deze nota is tevens bepaald dat er voor elk van deze reclameobjecten een concessiehouder wordt 
gezocht, welke het alleenrecht heeft op het reclameobject, tegen betaling van afdracht, om in de gemeente 
te plaatsen. 

Vanaf 1 april 2014 hebben wij een nieuwe concessiehouder voor de driehoeksborden, via een 
aanbestedingsprocedure, aangewezen. Deze concessiehouder heeft een overeenkomst met ons gesloten 
om voor de duur van 5 jaar, met optionele verlenging van nog eens 5 jaar, driehoeksborden in de gemeente 
op te hangen. Hiervoor betalen zij een aanzienlijke afdracht aan de gemeente. In de overeenkomst is een 
aantal voorwaarden gesteld aan het ophangen van de borden onder meer over het aantal toegestane borden 
in Haarlem. De concessiehouder mag 200 borden in de gemeente ophangen op de door ons aangewezen 
plekken. Gekozen is om de borden langs gebiedsontsluitingswegen A en B en bij stadsdeelcentra te laten 
ophangen. De Spanjaardslaan is zo'n gebiedsontsluitingsweg en daarom zijn er ook daar borden geplaatst. 
Contractuele voldoen de borden dus aan de gestelde voorwaarden uit de overeenkomst. 

Bij een volgende aanbesteding zouden wij, indien dat gewenst is, deze locatie kunnen uitsluiten voor het 
plaatsen voor dergelijke borden. 
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