
Motie vreemd aan de orde van de dag. 
 
Op 16 januari 2021 heeft de SGP vragen gesteld over de eventuele plaatsing van lichtreclame in 
Waardenburg. Het college heeft daar door middel van Informatienota IN031 op geantwoord. Deze 
beantwoording is de aanleiding tot deze motie. 
 
De gemeenteraad van West Betuwe, bijeen in vergadering op 2 maart 2021, 
 
Overwegende dat 

- Er een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend tot het plaatsen van lichtreclame in 
Waardenburg; 

- Deze aanvraag niet past in het bestemmingsplan; 
- De afdeling WABO van de gemeente West Betuwe heeft aangegeven in beginsel 

medewerking te willen verlenen aan de wijziging van het bestemmingsplan; 
- De overwegingen en onderzoeken vooral van technische aard lijken te zijn; 
- Rijkswaterstaat als wegbeheerder van de A2 gevraagd is te adviseren over de impact op de 

verkeersveiligheid; 
- Uit de beantwoording niet blijkt op welke wijze de belangen en inspraak van de bewoners 

van Waardenburg en Tuil vooraf in de besluitvorming is betrokken; 
- Eventuele bezwaren in de fase van vergunningverlening kunnen worden behandeld; 
- Er grote bezorgdheid en tegenstand is in Waardenburg en omgeving over deze lichtreclame; 

 
Is van mening dat 

- De impact van lichtreclame (met bewegende beelden) een te zware belasting is van de kern 
Waardenburg; 

- De inspraak van omwonenden in de kernen Tuil en Waardenburg voorafgaand aan het 
verlenen van medewerking aan een initiatief met een dergelijke zware impact op de 
leefomgeving onvoldoende is; 

- Terughoudend omgegaan moet worden met het plaatsen van lichtreclame, in navolging van 
het rapport “Wat doet dat daar?” van het college van rijksadviseurs (zoals benoemd in de 
vragen van de SGP); 

 
Verzoekt het college om 

- Niet mee te werken aan de wijziging van het bestemmingsplan of ruimtelijke 
wijzigingsprocedure om de genoemde lichtreclame in Waardenburg mogelijk te maken; 

- In zijn algemeenheid zeer terughoudend te zijn met lichtreclame in de gemeente West 
Betuwe; 

- Kennis te nemen van het genoemde rapport en een beleidsnota te ontwikkelen inzake 
lichtreclame; 

 
Gaat over tot de orde van de dag. 
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