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Bezwaar/zienswijze Omgevingsvergunning uw kenmerk 3362065 dd 15 maart 2018 

 

Bezwaar A). Het besluit voor tijdelijke plaatsing voor de duur van (nog eens) 15 maanden gaat voorbij 

aan het feit dat deze digitale zuilen al meer dan een jaar afbreuk doen aan de openbare ruimte. 

De afbreuk bestaat uit o.a.  

- Hinderlijk: Sta in de weg op drukke verkeerspunten; 

- Afleidend: Verkeersonveilig; 

- Lelijk: Afbreuk aan de monumentale omgeving; 

- Irritant: Ongevraagde flitsende commerciële reclame; 

- Onrustig: Vooral de binnenstad is al overspannen door te veel prikkels. 

 

Ook de niet-digitale MUPI’s bederven de schoonheid van Amsterdam. Enige jaren geleden werd 

bijvoorbeeld de Blauwbrug prachtig gerestaureerd. De gemeente Amsterdam sprak trots van: “De 

Blauwbrug is weer zoals Breitner het zag”, maar wij zagen helaas ook aan weerszijden van de brug 

twee verlichte MUPI’s met reclame voor deodorant en sperzieboontjes. Wat smakeloos! 

 

Bezwaar B). De omgevingsvergunning vermeldt niet wat de tegenprestatie (precario) aanvrager is. 

Wellicht zijn de reclame-inkomsten hoog en belangrijk genoeg voor Amsterdam om haar schoonheid 

deels te verkopen. In dat geval is het van belang dat de burger door de gemeente geïnformeerd wordt 

tegen welke prijs de openbare ruimte prijsgegeven wordt aan dergelijke wan-reclame. 

 

Bezwaar C). Bij de beoordeling van het project (zowel bij Bouwen als bij Planologisch strijdig 

gebruik) wordt meermaals opgemerkt “Een reclamezuil valt hier niet onder”. De conclusies “Het 

project voldoet aan de toetsingscriteria …” zijn derhalve onterecht en hadden moeten luiden: “Het 

project voldoet niet aan de toetsingscriteria …”. 

Ook bij de ‘Tijdelijke buitenplanse afwijkingsmogelijkheid’ “Wij besluiten af te wijken van de 

bovengenoemde artikelen van de bepalingen van de bestemmingsplannen voor een termijn van 15 

maanden, omdat: …” had moeten staan: “.. ondanks dat:   ”. 

 

Bezwaar D). Het Veiligheidsplan (artikel 8.7 Bouwbesluit 2012) gaat geheel voorbij aan de 

veiligheidssituatie na plaatsing van de MUPI. Anno 2018 wordt algemeen ingezien dat de 

verkeersveiligheid wordt geschaad door afleiding van mobieltjes en bewegende schermen. 
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