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Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor Escamplaan 297

Gemeente Den Haag Postbus 12600 T [Geanonimiseerd]

Spui 70 2500 DJ Den Haag www.denhaag.nl

Den Haag

Volg uw aanvraag op www.mijndenhaag.nl WABO123

Geachte [Geanonimiseerd],

Op 12 augustus 2021 ontvingen wij uw aanvraag, namens [Geanonimiseerd], voor een 

omgevingsvergunning voor het veranderen van de winkel Escamplaan 297, door het plaatsen van 3 

reclame-uitingen op digitale schermen in de etalage.

Uw aanvraag omvat de activiteit ‘Handelsreclame’ waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van 

toepassing is. 

Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij vastgesteld dat op basis van de beoordeling en de 

ingewonnen adviezen de omgevingsvergunning voor voornoemde activiteit kan worden verleend.

Voor de motivering van onze beslissing verwijzen wij naar de bij deze beschikking behorende bijlage 

waarin de beoordeling, advisering en de van toepassing zijnde voorschriften zijn opgenomen. Deze 

bijlagen moeten hier als herhaald en ingelast worden beschouwd.

Besluit: 

Gelet op het bepaalde in artikel 2.2 lid 1, onder h van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht besluiten wij de gevraagde omgevingsvergunning voor de 3 

reclame-uitingen te verlenen.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,

Namens dezen:

Coördinator Vergunningen,

[Geanonimiseerd]

datum:
04-10-2021
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Deze omgevingsvergunning treedt op grond van het bepaalde in artikel 6.1 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht in werking op de dag na de bekendmaking ervan.
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Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Stuur dit bezwaarschrift binnen zes weken na de bekendmaking naar:

Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/bezwaar,

Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende regels.

a. Uw naam, adres en telefoonnummer vermeldt u in het bezwaarschrift.

b. U zet uw handtekening onder het bezwaarschrift.

c. U stuurt een kopie van het besluit mee. Heeft u of kunt u dit niet, dan geeft u een duidelijke 

omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

d. U vermeldt het kenmerk en de datum van het besluit.

e. De argumenten voor bezwaar schrijft u in de brief.

f. Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een volmacht mee.

Indien u schriftelijk bezwaar maakt, wordt u verzocht om een kopie van het besluit waartegen het 

bezwaar is gericht mee te zenden en in de linkerbovenhoek van de envelop de woorden 

'AWB/BEZWAAR' te vermelden.

De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat - gelet op de betrokken belangen - 

vereist, eveneens een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld een schorsing van het besluit) vragen bij de 

president van de rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie.



Gemeente Den Haag

Ons kenmerk

202115135/8075503

4/5

Beoordeling activiteit ‘Handelsreclame’

Aanvraag
De aanvraag met betrekking tot de activiteit ‘Handelreclame’ betreft het plaatsen van 3 
reclame-uitingen in de vorm van 3 digitale schermen in de etalage.

De reclame houdt het volgende in:

- Het plaatsen van 3 digitale schermen in de etalage. Het formaat betreft 3 55 inch 

Samsung-schermen. Op de schermen zal Etos Drogisterij-reclame worden getoond. 

Wettelijke grondslag

Op grond van artikel 2.2 lid 1 onder h en i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel

2:97 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna APV) is het 

verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag op of aan een onroerende zaak handelsreclame te 

maken of te voeren met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, 

die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats.

Op grond van artikel 2:97 lid 5 onder a tot en met c van de APV kan een omgevingsvergunning voor de 

activiteit ‘Handelsreclame’ worden geweigerd:

a. indien de handelsreclame, hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan 

redelijke eisen van welstand;

b. in het belang van de verkeersveiligheid;

c. in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van een in de nabijheid 

gelegen onroerende zaak.

Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de in artikel 2:97 lid 5 van de APV genoemde toetsingscriteria.

Redelijke eisen van welstand
De aanvraag voor een omgevingsvergunning kan in beginsel worden geweigerd indien de 

handelsreclame, hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan de redelijke 

eisen van welstand (artikel 2:97, vijfde lid onder a van de APV).

Omdat de digitale schermen zich aan de binnenkant van het pand bevinden, worden deze schermen 

niet getoetst aan de redelijke eisen van welstand.

Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag om een omgevingsvergunning voor deze

activiteit te weigeren.

Verkeersveiligheid 
De aanvraag voor een omgevingsvergunning kan worden geweigerd in belang van de 

verkeersveiligheid (artikel 2:97, vijfde lid onder b, van de APV).

De wegbeheerder gaat akkoord met de activiteit ‘Handelsreclame’. Het maken of voeren van de 

gewenste reclame-uiting heeft geen nadelige invloed op de verkeersveiligheid.

Wij nemen dit advies over, omdat wij geen reden zien om hiervan af te wijken. Hierdoor hebben wij 

(op dit punt) geen reden om de aanvraag om een omgevingsvergunning voor deze activiteit te 

weigeren.
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Overlast voor gebruikers van een in de nabijheid gelegen onroerende zaak 
De aanvraag voor een omgevingsvergunning kan worden geweigerd in belang van de voorkoming of 

beperking van overlast voor gebruikers van een in de nabijheid gelegen onroerende zaak (artikel 2:97, 

vijfde lid onder c, van de APV).

Het maken of voeren van de gewenste onverlichte reclame-uiting veroorzaakt minimale tot geen 

overlast voor gebruikers van een nabij gelegen onroerende zaak. Hierdoor hebben wij (op dit punt) 

geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren. 

Eindoordeel activiteit ‘Handelsreclame’

Uit de beoordeling volgt dat er geen reden is om de omgevingsvergunning ten aanzien van de activiteit 

‘Handelsreclame’ te weigeren en dat de gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit 

‘Handelsreclame’ op basis van artikel 2. 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan 

worden verleend. 
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