Provinciale Staten
Vragen van het statenlid A.J. Geluk en M.A. van 't Westeinde (CDA) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2018 nummer 262.

V1.2

statenstukken

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake handhaving borden
(ingekomen 26 juni 2018)
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Antwoorden van gedeputeerde staten:

1.

Kan het college aangeven hoe vaak er 1.
op dit moment op borden in het buitengebied gehandhaafd wordt en hoe
vaak en met welke reden deze verwijderd worden?

In 2018 is er tot nu toe in zo’n 20 zaken
handhavend opgetreden. De overtredingen
hebben betrekking op borden die te groot
of te hoog zijn. Verder gaat het om borden
die niet bij een bedrijf staan of niet bij de
inrit of het gebouw van een bedrijf staan.
In slechts twee gevallen gaat het om borden die al wat langer aanwezig zijn.
Opgemerkt wordt dat de borden niet altijd
verwijderd moeten worden. Het kan ook
zijn dat ze aangepast en/of verplaatst kunnen worden.
Voorts zijn twee bedrijven aangeschreven
voor borden in diverse gemeenten, die in
strijd met de Landschapsverordening, bijvoorbeeld evenementen buiten Zeeland
aanprijzen.

2.

Hoe gaat het college om met situaties
waarbij de borden er al jarenlang
staan?

2.

Bij het beoordelen van deze situaties wordt
getoetst aan de verordening en sinds kort
ook (indien nodig) aan de concept
Omgevingsverordening Zeeland 2018.
Er wordt structureel gehandhaafd.
Het komt voor dat een bord niet wordt opgemerkt. Als een bord, in strijd met de verordening, langdurig is benut dan heeft de
eigenaar daar van kunnen profiteren.
Dat wil niet zeggen dat het bord wordt gedoogd of is gelegaliseerd. Jurisprudentie
heeft uitgewezen dat het langdurig gebruik
van een bord, in strijd met de verordening,
niet leidt tot het afzien van handhaving.

3.

Is het College van Gedeputeerde Staten bereid om nu al te handelen in de
geest van de nieuwe verordening dan
wel handhaving op te schorten totdat
de nieuwe omgevingsverordening is
vastgesteld ?

3.

Ja, het College van Gedeputeerde Staten
handelt in de geest van de concept
Omgevingsverordening Zeeland 2018.
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