
 

 

Motie: het licht zien 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 7 en 10 november 2022,  

Constaterende dat:  

• In Haarlem Arbri’s, Mupi’s en digitale reclameborden in de openbare ruimte staan; 

• JCDecaux de exclusieve exploitant is van deze buitenreclame in de openbare ruimte; 

• Deze buitenreclames veelal verlicht zijn; 

• Een 2-zijdig digitaal reclamebord 9.000kWh/jaar verbruikt; 

• Dit overeen komt met het gemiddeld energieverbruik per jaar van 3 huishoudens; 

• De digitale reclameborden sinds kort tussen 0.00 uur en 6.00 uur op stand-by staan; 

• Bovendien het geluid van de koeling van de digitale reclameborden overlast geeft, met name op 
warme zomerdagen en in de zomernachten. 

 
Overwegende dat:  

• In de nachtelijke uren buitenreclame in de openbare ruimte weinig effectief is; 

• Verlichte Abri’s en Mupi’s en digitale reclame in de nachtelijke uren onnodig energie kost; 

• Het energiebewustzijn en de noodzaak tot energiebesparing aanzienlijk zijn toegenomen; 

• Het tijdvenster waarbinnen JCDecaux de digitale reclameborden op stand-by zet, nog wel wat verruimd 
kan worden; 

• Hierdoor de geluidsoverlast van de digitale reclameborden in de nachtelijke uren wordt beperkt; 

• Het goed zou zijn als ook de Abri’s en Mupi’s in de nachtelijke uren niet langer worden verlicht; 

• Het energieverbruik drastisch kan worden verminderd als ook andere bedrijven en organisaties 
reclame in de nachtelijke uren niet verlichten of op stand-by zetten; 

• Het beperken van verlichte reclame bijdraagt aan de klimaatdoelsteling ‘ reductie van CO2-uitstoot’ 
 

Verzoekt het college: 

• Met de exploitant van buitenreclame in de openbare ruimte af te spreken dat Abri’s, Mupi’s en 
digitale reclameborden tussen 23 uur en 7 uur niet meer worden verlicht of op stand-by worden 
gezet; 

• Andere bedrijven en organisaties worden aangemoedigd om tussen 23 uur en 7 uur niet langer 
reclame te verlichten of reclame op stand-by te zetten en hierover afspraken te maken in 
toekomstig af te sluiten convenanten. 

 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
CDA Haarlem   
 

 


