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Onderwerp Besluit opleggen last onder dwangsom Muntplein 4 in Amsterdam

Geachte heer/mevrouw,

Een toezichthouder van stadsdeel Centrum controleerde op 8 november 202~ bij het adres
Muntplein 4 in Amsterdam. Tijdens deze controle stelde onze toezichthouder vast dat er achter de
ramen van het pand aan de Muntplein 4 schermen zijn geplaatst met bewegende beelden. Op de
schermen is reclame te zien van onder andere H&M, Johnnie Walker, Asa Talent, Global Assembly,
Liv Residental, Just Digget en Orange Capital Partners.

Dit besluit ziet derhalve enkel op de aangebrachte led-schermen. Voor wat betreft andere
overtredingen kunnen wij in een later stadium overgaan tot handhavend optreden.

Welke regels zijn overtreden
U bent in overtreding omdat u
• hebt gebouwd zonder een omgevingsvergunning. Of omdat u zich niet aan de regels van een

omgevingsvergunning hield. Dat is verboden volgens de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), artikel 2.~ lid ~sub a. Daar staat dat u niet mag bouwen zonder een
omgevingsvergunning. Of niet mag afwijken van een omgevingsvergunning.

• een rijksmonument sloopte, verstoorde of wijzigde. Dit is verboden volgens deWet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), artikel 2.~ lid ~onder f. Daar staat dat u niet geheel of
gedeeltelijk zonder omgevingsvergunning een rijksmonument mag:

o slopen
o verstoren
o verplaatsen
o wijzigen in enig opzicht
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Ook mag u geen rijksmonument zo herstellen of (Iaten) gebruiken waardoor u het ontsiert of
in gevaar brengt.

• de regels van de welstandsnota '5choonheid van Amsterdam 201.6' overtreedt. Volgens artikel
1.3.avan paragraaf 7.1Gevelreclame heeft reclame een functionele relatie met het in het
gebouw gevestigde bedrijf. Daarnaast mag krachtens artikeI1.3.b van paragraaf 7.1
Gevelreclame reclame niet veranderlijk of bewegelijk zijn. Volgens artikel10.a van paragraaf 2
dient reclame achter het raam te bestaan uit een onverlichte tekst in losse letters van
maximaal 60 cm hoog. Reclame is op grand van de Aigemene Plaatselijke Verordening (APV)
niet toelaatbaar als deze naar het oordeel van het college ontsierend is voor het stadsbeeld of
afbreuk doet aan de kwaliteit van de openbare ruimte (artikel 4.10 APV).

• in strijd handelt met artikel121 lid 1 onder a van de Woningwet. Dit artikel geeft aan dat het
uiterlijk van een bestaand bouwwerk niet in strijd mag zijn met de redelijke eisen van
welstand.

Wat is ons besluit
Wij hebben besloten om op te treden tegen de hierboven genoemde overtreding. Dit doen wij op
basis van de genoemde artikelen in dit besluit.

U krijgt daarom de last opgelegd om de twee voor de ramen aangebrachte schermen te
verwijderen en verwijderd te houden op het adres Muntplein 4 in Amsterdam. Dit moet u doen
binnen een termijn van 6 weken na dagtekening van dit besluit.

Wat gebeurt er als u het besluit (de last) niet uitvoert
U moet op tijd en volledig deze last uitvoeren. Anders moet u een dwangsom beta len van
€ 30.000/- ineens.

Betalen van een dwangsom betekent niet dat de illegale situatie mag blijven bestaan. Wij mogen u
opnieuw een last onder dwangsom opleggen. Wij mogen dan ook een hogere dwangsom
opleggen. Ook kunnen wij besluiten bestuursdwang te gebruiken. Dan maken wij een einde aan de
overtreding. De kosten daarvan moet u dan betalen.

(

Waarop is de hoogte van de dwangsom gebaseerd
De hoogte van de dwangsom baseren we op ons Handhavingsbeleid Wabo 2e helft 2017- 2018.
Volgens ons is de dwangsom in redelijke verhouding tot de zwaarte van de overtreding. En van
wat we willen bereiken met het opleggen van de dwangsom.

Wat gebeurt er als u de dwangsom niet betaalt
U moet een dwangsom betalenl anders vorderen wij de dwangsom in. Oat betekent dat wij het
bedrag alsnog bij u innen. Daar schakelen we een incassobureau voor in als dat nodig is. Aile extra
kosten brengen wij ook bij u in rekening.

U kunt geen vergunning krijgen
Wij hebben uitgezocht of u toch nog een vergunning voor de aangebrachte led-schermen kunt
krijgen. U kunt hier geen vergunning voor krijgen. Dit komt omdat er sprake is van een
welstandexces.
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Wij hebben onderhavige situatie voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)van de
gemeente Amsterdam. Zij hebben het volgende geadviseerd:

NIET AKKOORD
Aanieiding
Er is een nadere onderbouwing gevraagd voor het dichtzetten en plaatsen van een groot digitaal
scherm met reclame, gericht op de openbare ruimte, voor beide etalages van het hoekpand
Muntplein/Kalverstraat.
De centrale vraag is of het dichtzetten van de etalages past in het gevel- en straatbeeld en of het
vertonen van reclame-uitingen valt onder toelaatbare reclame als bedoeld in artikel 4.10, tweede lid
van de APV.

Kader
Welstandsnota: De Schoonheid van Amsterdam 2016
Ruimtelijk systeem: Binnenstad (1)
Gebied: Stadshart (0101)
Welstandsniveau: Beschermd
Waardering: orde 1 (rijksmonument)
APV, artikel4.10 (paragraafJ.l Gevelreclame - De Schoonheid van Amsterdam)

Conclusie
Zowel het volledig dichtzetten van de etalageramen als de grate reclameschermen met bewegende
beelden hebben een grate negatieve invloed op het gevel- en straatbeeld.
Het vertonen van reclame-uitingen op het scherm is op de volgende punten strijdig met het beleid voor
reclame:

Reclame heeft eenfunctionele relatie met het in het gebouw gevestigde bedrijf(artikell.3.a
van paragraaf J.l Gevelreclame)
Reclame is niet veranderlijk of bewegelijk (artikell.3.b van paragraaf 7.1 Gevelreclame)
Reclame achter het raam bestaat uit een overlichte tekst in losse letters van maximaal60 em
hoog (paragraaf 2, artikellO.a)i

( Onderbouwing
De criteria voor gevelreclame, die ook zijn vastgesteld voor de beoordeling van reclame-uitingen op
grand van de APV, geven aan dat reclame een relatie moet hebben met het bedrijf in het pand en dat
deze niet bewegend mag zijn. Hier voldoen de filmpjes die worden vertoond niet aan. Daamaast
voldoen de schermen door hun afmeting en verlichting niet aan de richtlijn voor reclame direct achter
het raam.
De criteria voor kozijnwijzigingen geven bovendien aan dat gevelopeningen transparant moeten
worden ingevuld. Het van binnenuit blinderen leidt tot een verschraling van het gevelbeeld en een
verstoring van de relatie met de open bare ruimte.
Het monumentale pand heeft een praminente ligging op de hoek van de Kalverstraat en het
Muntplein. Zowel het dichtzetten van de beide etalages als de reclame-uitingen leiden op deze plek
tot een grate aantasting van het monumentale gevelbeeld en hebben een negatieve uitstraling op de
openbare ruimte.
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De sterk contrasterende k/euren en te opdringerige ree/ame domineren het geve/bee/d, waardoor het
pand a/s het ware wordt gedegradeerd tot ree/amedrager. De ree/ame-uitingen kunnen dan ook a/s
een exces worden aangemerkt

MUNTPLEIN 4 - MONUMENT

NIH AKKOORD
Aanleiding
Er is een nadere onderbouwing gevraagd voor het dichtzetten en p/aatsen van een graot digitaa/
scherm met ree/ame, gericht op de openbare ruimte, voor beide eta/ages van het hoekpand
Muntp/ein/Ka/verstraat
De centrale vraag is of met het dichtzetten van de eta/ages en het vertonen van ree/ame-uitingen de
monumenta/e waarden van het hoekpand vo/doende worden gerespecteerd.

Kader
Be/eidskader toetsing ingrepen en/of herste/ van Monumenten 201.6

Monument: Rijksmonument

Conclusie
Zowe/ het volledig dichtzetten van de eta/ageramen a/s de grate ree/ameschermen met bewegende
bee/den zijn dominant aanwezig en ontsieren het monumenta/e pand in grote mate. Bovendien
hebben de ree/ame-uitingen een grote negatieve impact op het hooggewaardeerde straatbee/d.

Onderbouwing
Het monumenta/e pand heeft een prominente /igging op de hoek van de Ka/verstraat en het
Muntp/ein. Zowe/ het dichtzetten van de beide eta/ages a/s de ree/ame-uitingen /eiden door de
afmetingen en dominante bee/den tot een grate ontsiering van het monumenta/e geve/bee/d en
hebben zeifs een negatieve uitstraling op het beschermde stadsgezicht

[

Uw zienswijze (reactie)
In onze brief van 12 augustus 2021 hebben wij u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze kenbaar
te maken. Van deze gelegenheid heeft u gebruik gemaakt. Kort samengevat heeft uw advocaat,
mevrouw mr. J-S. Haakmeester, aangegeven dat het pand is voorzien van bewegende sehermen
die op 50 em achter de voorgevels staan. De schermen staan volgens uw advocaat los en staan op
50 em in het pand achter het glas. Uw advocaat geeft tevens aan dat het plaatsen van schermen
geen bouwactiviteit zijn. Het zou namelijk gaan om werkzaamheden waarvoor geen
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig is, er zou ook geen sprake zijn van een
norma Ie welstandstoetsing. U vraagt zich af waarom ten aanzien van de reclame in het pand aan
Muntplein 4 wordt opgetreden, terwijl een groot aantal andere gevallen in de directe omgeving
aanwezig zijn. Uw advocaat heeft verschillende foto's aan de zienswijze toegevoegd.
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Onze conclusie over uw zienswijze
De impact, intensiteit en aard van het scherm zijn relevant in de beoordeling. Afstand is in dit
kader niet dan wei minder relevant omdat de reclame is gericht op de openbare ruimte, van
daaruit zeer aanwezig is en niet valt te onderscheiden van reclame die dichter op het raam is
aangebracht. De door uw advocaat genoemde 50 cm is overigens nergens in beleid vastgelegd. Dit
dient per geval beoordeeld te worden.

Gezien de aard en omvang van de schermen is er ons inziens sprake van een bouwwerk. Een
bouwwerk is een constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die
hetzij direct hetzij indirect met de grand is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op
de grand. Voorgaande laat overigens onverlet dat er sprake is van het zonder daarvoor verleende
vergunning ontsieren van een rijksmonument. Daarnaast is er ook sprake van een welstandexces.

Een beroep op het gelijkheidsbeginsel kan niet slagen omdat er geen sprake is van gelijke
gevallen. Naar aanleiding van het plaatsen van deze schermen zijn inmiddels twee
handhavingsverzoeken ingediend. Enkel om deze reden is er geen sprake van gelijke gevallen. Ten
overvloede merken wij hier nog op dat in dit geval sprake is van het ontsieren van een
rijksmonument op een zichtlocatie.

Waarom wij optreden tegen overtredingen
Bij overtredingen moeten wij handhaven. Wij kunnen aileen afzien van handhaven als:
• er een goede kans is dat u toch nog een vergunning kunt krijgen. Wij gaven eerder al aan dat

dit in uw geval niet kan.
of
• handhaven onevenredig is tot de te dienen belangen. Wij zijn nog nagegaan of we bij u om

deze reden zouden moeten afzien van handhaven. In uw geval is dat niet aan de orde.

Voor wie geldt dit besluit nog meer
Volgens artikel 5.~8van de Wabo geldt dit besluit ook voor rechtsopvolgers. Dat betekent dat als u
het bouwwerk verkoopt of als iemand anders het gaat gebruiken, dat die persoon verplicht is dit
besluit uit te voeren.

Informatie besluit in gemeentelijke beperkingenregister en -registratie
Dit besluit komt in het gemeentelijke beperkingenregister en de beperkingenregistratie. Zo kan
iedereen de gegevens van dit besluit inzien bij het stadsdeel en bij het kadaster. Ook kan iemand
bij het stadsdeel een afschrift opvragen van dit besluit. Of van de gegevens die hieraver in de
beperkingenregistratie staan.

Wij melden het in het gemeentelijke beperkingenregister en de beperkingenregistratie als u aan
het besluit hebt voldaan. Daarom moet u het melden als u hebt voldaan aan het besluit. Via die
melding kunnen wij komen controleren of u aan dit besluit hebt voldaan. Ais u aan het besluit hebt
voldaan, schrijven wij binnen vier dagen een zogenoemde vervallenverklaring in het
beperkingenregister in. Die vervallenverklaring wordt in de beperkingenregistratie verwerkt.
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Wat zijn onze bevoegdheden om handhavend op te treden
Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam mag optreden tegen overtredingen.
Dit staat in artikel1.25 Gemeentewet. Wij mogen een last onder dwangsom opleggen in plaats van
een last onder bestuursdwang. Dit staat in artikel 5:32, lid 1.,van de Aigemene wet bestuursrecht.

Artikel 5.1.7Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bepaalt dat een besluit kan inhouden dat
het bouwen, gebruiken, of slopen van een (deel van een) bouwwerk wordt gestaakt. Of dat we
voorzieningen voorschrijven met inbegrip van het slopen van een (deel van een) het bouwwerk.

Vragen of meer informatie
Misschien hebt u nog vragen. Of wilt u meer informatie. Neem dan contact op met de
behandelend jurist mevrouw F. Loef via het telefoonnummer 0634030293 of via het e-mailadres
Felicia.Loef@amsterdam.nl.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

n~.

J. Miedema
Teammanager Gebruikstoezicht van stadsdeel Centrum
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BEZWAARCLAUSULE

Bezwaar maken tegen dit besluit
Bent u het niet eens met dit besluit? Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag
waarop het besluit verzonden is bezwaar maken.

U kunt met uw DigiD of E-herkenning digitaal bezwaar maken via: www.amsterdam.nl/bezwaarlib

U kunt ook bezwaar maken per post:

Gemeente Amsterdam
T.a.v. Juridisch Bureau
Postbus 483
1000 AL Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:
• uw naam, adres en telefoonnummer
• de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening
• het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit
• de reden(en) waarom u bezwaar maakt.
• eventueel: uw telefoonnummer en e-mailadres

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente
Amsterdam vindt u op: https:llwww.amsterdam.nl/veelgevraagd/ onder het tabblad 'Contact'.

(

Indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit blijft
geldig totdat over uw bezwaar is beslist. U kunt dat voorkomen door een voorlopige voorziening
bij de bestuursrechterte vragen. Daar moet u wei voor betalen. Ga voor de kosten daarvoor en de
informatie over de voorwaarden naar:

• www.rechtspraak.nl
• tabblad 'de Rechtspraak'
• keuze 'Organisatie
• keuze 'Rechtsgebieden' (onder de kop 'U en de rechtspraak')
• 'Hoe werkt het bestuursrecht' (onder het kopje 'Bestuursrecht?')
• Voorlopige voorzieningen (onder het kopje 'Voorlopige voorzieningen')
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