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Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo 
Overwegende dat: 

• het in het belang van de bruikbaarheid en het aanzien van de weg wenselijk is om 

nadere regels te stellen voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg 

• in het kader van deregulering voor burgers en bedrijven uitzonderingen op de 

vergunningplicht worden vastgesteld voor zaken mits deze voldoen aan de 

nadere regels die gesteld zij in het kader van de bruikbaarheid en de veiligheid 

van de weg. 
Gelet op artikel 2:10 Algemene Plaatselijke verordening 2015, gewijzigd 21 maart 2017 
Besluiten: 
I. Nadere regels reclame dragers langs de weg 

1. In het kader van een doelmatig en veilig gebruik en het aanzien van de weg 

gelden deze nadere regels voor de volgende categorieën reclamedragers: 

a. wisselframes of daarmee vergelijkbare objecten. 

b. plakzuilen, met een maximum van 5 zuilen. 

c. sandwichborden. 

d. driehoeksborden. 

e. spandoeken voor commerciële doeleinden. 

2. Voor de categorieën, genoemd in lid 1 onder a en b, wordt slechts één vergunning 

verleend voor de exploitatie van de reclameobjecten, via een aanbesteding, 

verleend voor in totaal maximaal 45 wisselframes op de door het college 

aangewezen plaatsen. 

3. De categorieën genoemd onder c, d en e worden niet langer toegestaan. 
II. Uitzonderingen vergunningplicht 
Op grond van artikel 2:10 tweede lid de volgende categorieën voorwerpen aan te wijzen 
waarvoor de vergunningplicht uit het eerste lid niet geldt. 

• Spandoeken voor ideële uitingen: voor zover voldaan wordt aan de door het 

college in dit besluit gestelde nadere regels. 
III. Nadere regels voor spandoeken en terrassen en uitstallingen 
Op grond van artikel 2:10 vijfde lid gelden voor de hieronder genoemde voorwerpen de 
volgende nadere regels 

A. Spandoeken voor ideële uitingen 
1. Voor het vergunningvrij plaatsen van deze spandoeken geldt een termijn van 

maximaal twee aaneengesloten weken. 
2. De periode tussen perioden is minimaal 13 weken 
3. Spandoeken dienen zo te worden gemonteerd dat ze voldoen aan artikel 2:10 

lid 3 a en b. 
IV. Inwerkingtreding 
Deze regels treden in werking op 1 september 2017. 
Tynaarlo, 4 april 2017. 


