Zienswijze van de Werkgroep Buitenreclame, Wijkcentrum d'Oude Stadt betreffende de nota Stedelijk
Kader Buitenreclame
Amsterdam, 23 juli 2016
De Werkgroep Buitenreclame werd in 1988 opgericht door een aantal Amsterdamse burgers die bezorgd
waren over de plotselinge enorme toename van buitenreclame in de historische binnenstad. Het betrof
met name het plaatsen van zo'n 1500 mupi's en abri's, alsmede van een groot aantal billboards in de
openbare ruimte. Dit zonder dat de burger ook maar enigszins geïnformeerd werd, laat staan dat inspraak
werd verleend. De lobby van reclame-exploitanten was en is groot, een lobby van betrokken burgers was
non-existent tot dan toe.
Sindsdien veranderde wel het een en ander. Verenigingen als het Wijkcentrum d'Oude Stadt en de
Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, VVAB werden gewaardeerde gesprekspartners
van de lokale overheid, om naast en soms tegenover zakelijke belangen van de reclameaanbieders hun
visie te laten horen. Er kwam de afgelopen decennia een redelijk afgewogen regelgeving voor zowel
gevelreclame als buitenreclame tot stand, kort samengevat in de overheidsslogan Minder reclame, meer
kwaliteit.
Dat de huidige nota rept van een "negatieve" houding van de Amsterdamse overheid, de afgelopen
decennia, ten opzichte van buitenreclame, is beslist niet juist. Amsterdam had in feite begin negentiger
jaren helemaal geen visie inzake buitenreclame. Juist de inzet van alle betrokkenen, overheid, burgers,
reclame-exploitanten, ondernemers, winkeliers, resulteerde in regelgeving die absoluut niet anti-reclame
is, maar die streeft naar een optimale, kwalitatief goede buitenreclame, passend in de vaak fraaie
openbare ruimte. Dat dit eerder een "optimaal" beeld geeft dan de doorgaans "maximale" visie van
reclame-exploitanten is niet meer dan logisch en is nog steeds actueel.
Amsterdam was lang hekkensluiter onder Europese (hoofd)steden met een historisch stadshart, waar
men zich veel meer bewust was van een overkill aan gevel- en buitenreclame, met schadelijke effecten
voor cultuur, economie en toerisme, Slechts een enkele reclame-exploitant vaart er wel bij.
Dat de huidige nota de zaken omkeert en stelt dat juist meer reclame meer kwaliteit oplevert, is tekenend
voor de nota. Men lijkt zich , ondanks het predikaat UNESCO Werelderfgoed (grachtengordel), weinig
meer gelegen te laten aan vrij algemeen gedeelde Europese opvattingen inzake buitenreclame. Regels
die van Tallinn tot Stockholm, van Brussel tot Bern, van Lissabon tot Rome er inderdaad van uitgaan dat zeker voor de binnensteden- geldt: Minder reclame,meer kwaliteit.
De enige tijd geleden geactualiseerde regelgeving betreffende gevelreclame past wat dat betreft nog wel
in het streven naar enige terughoudendheid. Echter, met deze buitenreclamenota is daar geen sprake
meer van.
Overigens, met dat "minder" viel het ook in het recente verleden in de praktijk wel mee, toen na de
introductie van abri's, mupi's en billboards vervolgens nog o.a. steigerdoekreclame, banieren en de eerste
LED-schermen werden geïntroduceerd. Maar deze nota stelt duidelijk voor daar nog eens flink overheen
te gaan, met de onjuiste voorstelling dat de huidige regelgeving anti-reclame zou zijn. De nota gaat zelfs
zo ver om kort door de bocht te stellen dat vervanging van analoge door digitale reclame Amsterdam tot
een nog veel schonere stad zal maken. Immers, de onderhoudsauto'tjes van Blow Up en JCDecaux
hoeven dan geen papieren posters meer te vervangen, enzovoort. Minder CO2 uitstoot dus, en meer
mooie bossen die niet als poster eindigen, is de boodschap.. Hilarisch . In dat kader stellen wij voor Blow
Up en JCDecaux helemaal niet meer voor onderhoud rond te laten rijden, de contracten te
beëindigen,eenmalig de mupis te verwijderen, et voilá, de stad wordt nog veel schoner. "Meer reclame,
meer kwaliteit", "een schonere stad", het staat allemaal serieus in de nota.
De nota behandelt oude en nieuwe vormen van buitenreclame. Wij zullen ons met name richten op een
aantal reclameuitingen die o.i. het opvallendst zijn in de openbare ruimte. Zoals digitale mupi's en abri's,
megasteigerdoekreclame, banieren,beachflags, stoepborden (sandwichborden).
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Digitale mupi's en abri's.
De klassieke mupi's en abri's bestaan uit papieren posters achter glas. De Werkgroep Buitenreclame vindt
dit qua formaat en kwaliteit zeker passen in het straatbeeld. Wel hebben we het aantal, intussen ruim
2000 reclame-objecten, altijd zeer hoog gevonden. En dat bij de introductie, als ook bij de verlenging van
het contract een paar jaar geleden, niemand enige weet noch inspraak had hierover, vinden wij een
ernstig manco. Hetzelfde lijkt nu weer te gebeuren. Weliswaar ligt hier een nota ter inspraak. maar de
tekst lijkt te zeggen dat alles met het met JCDecaux verlengde contract tot 2027( of zelfs 2032) inzake
digitale reclame al geregeld is, en dat het bedrijf carte blanche heeft gekregen, inspraak of niet. Een
wassen neus dus. Geldt hier wederom de bevoegdheid, discretie, van het college ? Zo ja, dan is dat niet
acceptabel, het passeren van al die geëngageerde Amsterdammers, inwoners, maar ook bijvoorbeeld
winkeliers.
Een paar jaar geleden werden de klassieke mupí´s en abri´s met het oog op de digitale toekomst al
vervangen door mupi's-nieuwe-stijl die zowel analoge als digitale reclame kunnen voeren. De klassieke
posters, (nu ook vaak drie roterende posters), bleven weliswaar voorlopig bestaan, maar de sterk
toegenomen lichtsterkte van de nieuwe mupi-reclamezuilen was al direct opvallend. Nu stelt de nota dat
eind 2015 een start is gemaakt met een digitaal netwerk van mupi's in de stad. Er kunnen zo "meer
reclameboodschappen dan voorheen worden getoond doordat de boodschappen regelmatig wisselen".
De eerste digitale mupi´s zijn al in de stad te bewonderen (Rembrandtplein, van Baerlestraat).
Bij het Wijkcentrum d'Oude Stadt zijn sindsdien aan aantal reacties binnengekomen van verontruste
burgers die de impact van deze lichtsterke mupi's met grote lichtsterkte en snel wisselende, flitsende
reclames veel te groot vinden. Wat voor de een meer levendigheid en fun betekent, is voor de ander een
gruwel die de kwaliteit van de Amsterdamse openbare ruimte aantast. De Werkgroep Buitenreclame op
haar beurt vindt mupi's-oude-stijl doorgaans goed passend in het straatbeeld, maar enkele
proefopstellingen van mupi's-nieuwe-stijl een veel te grote visuele aantasting van het straatbeeld. De
eerste digitale mupi's zeggen genoeg. Straks dus 500 digitale mupi's met flitsende,bewegende beelden in
de gehele stad ?!
Vorm uw eigen mening en ga eens naar de van Baerlestraat, hoek PCHooftstraat, waar je al van grote
afstand waarneemt hoe overweldigend aanwezig deze in feite qua omvang bescheiden digitale mupi's in
de openbare ruimte zijn. Ze zuigen visueel alle aandacht op, ook van de verkeersdeelnemers overigens.
De nieuwe digitale mupí's hebben met de ons vertrouwde analoge mupi's alleen de naam nog gemeen.
Iets wat even werd besloten in een contract waar in feite niemand iets van af weet. Wij roepen de raad op
aanpassingen te vragen waarbij de veel te grote lichtsterkte beteugeld, en "statisch", niet "bewegend"
beeld de standaard blijft, en het niet -politiek onbesproken- mogelijk wordt dat over de gehele stad,
inclusief de woonwijken, vele honderden, zo niet alle mupi's worden omgetoverd in een 24-uurs
videoscherm , wat Amsterdam uniek zou maken in Europa.
*** I Amsterdam, Flipperkast ***..
De nota stelt (pag.9) "Bewoners hebben belang bij en het recht op een leefbare omgeving waar hun
woongenot niet wordt aangetast door lichtreclames of anderssoortige overlast".
Mooie woorden, lippendienst aan de burger, maar de nota lijkt de regie volledig uit handen te hebben
gegeven aan JCDecaux, die voor maximale lichtsterkte, plus bewegende beelden zal gaan. We vragen de
raad hier niet accoord mee te gaan. Wij vinden dat het bij de enkele mupi's - met bewegende beelden en
wisselende boodschappen- in de uitgaanscentra moet blijven.
Een vraag aan het college: wat staat er in het contract tussen JCDecaux en de gemeente inzake de
invulling van de digitalisering, zoals hoeveel van de intussen 2000 mupi's en abri's mogen "bewegende" vloeiend dan wel snel wisselend- beeld gaan voeren ? Mogen ze ook als geluidsdrager gaan fungeren ?
(Tegen proeven daarmee op het Rembrandtplein zijn al protesten gekomen van omliggende
ondernemers). Bepaalt alleen JCDEcaux waar de digitale mupi's staan ?
We zijn het met de nota eens dat digitalisering de toekomst heeft, dat papieren posters achter glas,
kartonnen billboards e.d. on the way out zijn. Maar de digitale mupi's behoren zich te beperken tot
"statische" beelden met passende lichtsterkte, zoals de klassieke analoge mupi's . Daarbij zij opgemerkt
dat per een paar seconden wisselende beelden uiteraard evenmin "statisch" zijn, maar bewegend. Als de
raad hier geen wijzigingen doorvoert om in ieder geval "statisch"als uitgangspunt te nemen, wordt de
gehele stad over een paar jaar één grote bewegende lichtreclame.
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JCDecaux mag alle mupi's en abri's digitaliseren. Iets wat vanaf 2013 in feite al gebeurde door vervanging
van de klassieke mupis door nieuwe die zowel analoog met posters als digitaal gebruikt kunnen worden.
Op zich een ontwikkeling waar anno 2016 niets tegen is.Wel tegen een carte blanche.
Anderzijds biedt o.i juist deze vermoede carte blanche , het ontbreken van verdere randvoorwaarden als
statisch/bewegend, aantallen, lokaties, de raad mogelijkheden om hier duidelijkheid te eisen. Volgens
onze info stelt het JCDecaux contract dat de nieuwe digitale reclames in de bus en tram abri's "statisch"
moeten zijn. Wij vinden dat dit ook voor de mupi's moet gaan gelden. Grote aantallen mupi's met
bewegend beeld door de gehele stad gaan een enorm onrustig beeld opleveren. Wij vragen de raad dit de
stad en haar inwoners niet aan te doen. Een goed voorbeeld overigens, van hoe het wel kan/moet zijn
de digitale schermen/posters aan de façade van het Nieuwe de la Martheater: statisch beeld, acceptabele
lichtsterkte.
Ergo, onze zienswijze: Digitale mupi's moeten evenals abri's, slechts "statisch" digitaal beeld gaan
leveren , zoals tot nu toe, en alleen per reclamecampagne te wisselen, ( dan wel hoogstens een
paar maal per uur), en zonder geluid, en met beperkte lichtsterkte.
In dit verband is het ook van belang te refereren aan Amsterdam, Werelderfgoed UNESCO. Op 26-022010 beloofde het Koninkrijk der Nederlanden, i.c. Amsterdam, in een brief aan de UNESCO- om maar
alles uit de kast te halen om deze nominatie succesvol te maken- onder het kopje New rules: The most
important changes are: moving advertising images, wheter attached to façades or not, are no longer
permitted. Duidelijke taal, waar we het college graag aan herinneren. En voor de duidelijkheid: bijna het
gehele stadsdeel Centrum, kernzone (de grachtengordel, incl.Koningsplein) plus bufferzone (Damrak,
Rokin etc.) valt onder de UNESCO afspraken.
(De Werkgroep Buitenreclame, Wijkcentrum d'Oude Stadt is stakeholder bij de UNESCO inzake het
Amsterdamse werelderfgoed. Wij hebben tot op de dag van vandaag door ons en UNESCO, Parijs, bij
gelegenheid, gewaardeerd contact, Mede op hun verzoek houden wij UNESCO op de hoogte van nieuwe,
actuele ontwikkelingen. Zowel inzake steigerdoekreclame (bijlage 3) als inzake bewegend beeld ( zie
quote hierboven) zijn zwart op wit aan UNESCO toezeggingen gedaan die niet zonder konsekwenties
ongedaan gemaakt kunnen worden. In enkele opzichten zijn de huidige voornemens o.i. alarmerend in
relatie tot UNESCO.)
De nota rept van introductie van grote digitale schermen bij de metrostations. Alleen ondergronds ? Moet
kunnen. Echter, indien ook bovengronds geplaatst, zou dit voor wat Centrum betreft een breuk zijn met
tot nu toe gevoerd beleid, strijdig met met UNESCO gemaakte afspraken, en een verdere stap richting het
- ook in de media- veelbesproken Amsterdam Pretpark issue.
Digitale billboards; digitale winkeletalage-schermen
Analoge billboards , met papieren posters beplakte borden van doorgaans 8 m2 of ook meer, zijn allang
niet meer populair. Dit komt mede omdat de lokale overheid deze borden niet in het centrum, binnen de
Singelgracht, toestond. Gewoon, omdat ze te groot zijn. Maar nu komt men nota bene met het voorstel om
zelfs digitale billboards met zijn grote afmetingen, grote lichtsterkte en bewegende beelden ( zie de
twee billboards op het Rembrandtplein, hoek Amstelstraat, die tegen alle regels in - aan mediabedrijf Blow
Up- werden vergund) in de stad toe te staan. Deze digitale billboards zijn qua grote impact op de publieke
ruimte in niets meer te vergelijken met de ouderwetse, 20e eeuwse billboards.Plaatsing ervan waar dan
ook in de stad moet zelfs niet overwogen worden. Met uitzondering hoogstens rond het Arenastadion, en
met uitzondering van tijdelijk geplaatste mobiele digitale billboards met informatie van de overheid bij
evenementen, verkeersinfo e.d.
De digitale billboards met bewegend beeld op het Rembrandtplein zijn achter het glas van het pand,
(huurder booking.com), naar buiten gericht geplaatst. Dit fenomeen, achter glas van winkels,
bedrijfspanden e.d.geplaatste lichtschermen, van klein tot groot, zien we op steeds meer plekken in de
stad verschijnen, zoals bijvoorbeeld bij de kiosken van Bestsellers, waar men zelfs meerdere schermen
tegen de etalageruit plaatst, hetgeen het woongenot van bewoners van er tegenoverliggende panden
ernstig aantast, nog afgezien van het onrustige, rommelige aanzicht in algemene zin. Het lijkt erop dat
noch de gevelreclamenota van 2013, noch de voorliggende buitenreclamenota hier iets over meldt. Een
maas in de wet ? Zo ja, dan moet hier zo snel mogelijk regelgeving voor komen.
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Steigerdoekreclame
Steigerdoekreclame is a never ending story die al begint in de jaren negentig van de vorige
eeuw.Toenmalig wethouder Guusje ter Horst was stellig dat zolang zij wethouder was er geen
megareclames op steigerdoek in de historische binnenstad getolereerd zouden worden. De negatieve
visuele impact op de omgeving was veel te groot. En met het tegenargument: liever reclame dan "vieze,
gescheurde, slordig opgehangen ouwe lappen" maakte ze ook korte metten. Klassieke, reclameloze
unicolor steigerdoeken horen er strak, ongescheurd, niet kapot en netjes aangebracht, bij te hangen,
volgens vastgelegde regels,ook volgens de ARBO-regelgeving. Inwoners, bezoekers/ toeristen,
bedrijven/winkeliers, de economie, de cultuur, het historische stadshart, verdienen beter dan deze
allesoverheersende, met schijnwerpers aangelichte megareclames.
Afwijzing van deze megareclames veranderde toen Ton Hooijmaijers wethouder werd. Hij gaf groen licht
voor de introductie van megasteigerdoekreclame en daarmee voor een grote verandering van het
aanzicht van de binnenstad. (zie bijlage 1, ansichtkaart, Groeten uit Amsterdam).
Het project was van het begin af aan omstreden:
1. Verdiensten. De reclame-exploitant beweerde dat het stadsdeel Centrum rond de 1,5 miljoen per jaar
aan steigerdoekrecame zou verdienen. Het werden er slechts enkele tienduizenden, en later zelfs
praktisch nul.
Vele panden zouden met het geld gerenoveerd worden. In werkelijkheid verdiende de reclame-exploitant
vaak tonnen per doek, evenals enkele grote spelers op de vastgoedmarkt. ( Zo zou volgens de
reclameexploitant de eigenaar van hotel de l'Europe bijvoorbeeld een half miljoen getoucheerd hebben.
De exploitant eveneens een bedrag in die orde. Stadsdeel Centrum - zwart op wit- 54.000 euro; om een
indicatie te geven.)
2. "Fraudegevoelig". Na een aantal jaren ervaring kwamen getroffen bewoners, en ook
winkeliers/pachters, omwonenden en verenigingen als het Wijkcentrum en de VVAB tot de conclusie dat
keer op keer bleek dat achter de doeken niet of nauwelijks werkzaamheden plaatsvonden. Het primaire
doel was klaarblijkelijk om op toplokaties zo lang mogelijk megasteigerdoekreclames aan te brengen.
Kortom - in de woorden van o.a SP en PvdA- het project bleek "fraudegevoelig".
Dat ook winkeliers/pachters die grote omzetschade leden -en anders dan breed werd gedacht, geen cent
van de reclameopbrengsten kregen- veelvuldig bij de politiek en zelfs de rechter aan de bel trokken, droeg
ook aan het beeld bij dat slechts enkelen, een enkele reclame-exploitant, een enkel groot vastgoedbedrijf,
groot voordeel behaalden, en velen grote schade. Dat juist partijen die van nature MKB-vriendelijk zijn,
hun achterban van winkeliers zo lieten en laten zitten blijft opvallend. Dat ook een enkele
vastgoedeigenaar financieel profiteert is evident. Wat met het geld gebeurt, is doorgaans onduidelijk bijdrage in onderhoud? of niet?- en hoeft uiteraard ook nergens in in een privaatrechtelijke overeenkomst
verantwoord te worden. Dat daarmee - zie de "enquête"-vraag in deze nota - vele vervallen panden
worden "gerenoveerd", "gerestaureerd" e.d. is een slag in de lucht
Voor wat er werkelijk tot op de dag van vandaag (sic!) achter de schermen,letterlijk en figuurlijk,gebeurt
zie bijlage 2, berichtgeving AT5, juni/ juli 2016.
3. UNESCO. Een briefwisseling over het issue steigerdoekreclame ( advertisments on scaffolding))
tussen UNESCO en de gemeente Amsterdam/ Koninkrijk der Nederlanden enerzijds, en het Wijkcentrum
d'Oude Stadt en UNESCO anderzijds tiidens de nominatie van Amsterdam grachtengordel als
Werelderfgoed site culmineerde uiteindelijk in de voor UNESCO nogal ondiplomatieke eis : stop this
practice ( zie bijlage 3, document van UNESCO)
Kortom, de race was lang, zo'n tien jaar, maar uiteindelijk gelopen. Een PvdA, SP,GL motie , kort
samengevat: "Steigerdoekreclame wordt afgeschaft", kreeg de meerderheid van deelraad Centrum.
en daarmee is steigerdoekreclame "in Centrum niet langer toegestaan". De burgers, winkeliers, pachters,
het toerisme, de economie, de cultuur verdienden beter dan deze alles overheersende megareclames in
de openbare ruimte van de historische binnenstad.
Ongeveer tezelfder tijd dat Centrum deze megareclames afschafte, besloot stadsdeel Zuid, doof voor alle
opgedane ervaringen in Centrum, ruim baan te geven aan steigerdoekreclame. Daarvan worden nu,zeer
actueel zelfs, de wrange vruchten geplukt (bijlage 2, Vrijheidslaan). Wederom, als vanouds, veel
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commotie bij bewoners en winkeliers vanwege doeken die er zelfs tot acht maanden (!) lang hangen,
zonder dat er werkzaamheden worden verricht, om vervolgens, na aandacht in de media, binnen een dag
weggehaald te worden, waarop enkele dagen later, op de andere hoek, op de beroemde
Wolkenkrabber,(1929, Rijksmonument, Plan Zuid,Berlage), wederom maandenlang megareclamedoeken
worden aangebracht.
Dat in de samenwerking reclameexploitanten- beleidsambenaren- bestuurders men op dezelfde al jaren
omstreden omstreden wijze met voorbijgaan van in het verleden in Centrum aangetoonde feiten op
dezelfde niets-horen-niets-zien-wijze doorgaat kan in het licht van de recente gebeurtenissen in Zuid (
Vrijheidslaan) als schokkend, en een goed lokaal bestuur onwaardig worden beschouwd.
Wat in het licht hiervan nogal pijnlijk in deze nota is, is dat steigerdoekreclame niet met alle pro's en
contra's aan opgedane ervaringen transparant wordt beschreven, zoals dat van de overheid verwacht
mag worden, maar dat hier reclametekstschrijvers/ exploitanten blijkbaar de pen hebben overgenomen.
Inclusief sterk gestuurde enquêtevragen aan the man in the street betreffende al het goede wat
steigerdoekreclame ons brengt.
Misschien kan met de actualiteit van o.a. de Vrijheidslaan in gedachten, bij een volgende enquête ook nog
de vraag worden gesteld :
"Vindt u het terecht dat 14 jaar na de introductie van steigerdoekreclame het nog steeds voorkomt dat
bewoners en winkeliers/ondernemers maandenlang achter reclamedoeken schuil gaan waarachter niet of
nauwelijks wordt gewerkt. Dit vanwege het klaarblijkelijke hoofddoel: zo lang mogelijk reclame maken op
toplokaties. En dit met medeweten van de reclameexploitanten en stilzwijgend gedogen door de
overheid?"
Als gezegd, sinds de in 2011 aangenomen motie "Steigerdoekreclame wordt niet langer toegestaan" is
het centrum sinds 2013 megasteigerdoekreclame-vrij. Wel zijn gevelimpressiedoeken en klassieke
unicolor steigerdoeken met maximaal 10% sponsoring in de vorm van logo's, tekst e.d. toegestaan. Dit in
navolging van andere Europese steden waaronder Parijs, Brussel, Luxemburg,Kopenhagen, München
(bijlage 4)
Enkele fraaie Amsterdamse voorbeelden van gevelimpressiedoeken, hoewel nog weinig in aantal, waren
het doek dat de vernieuwbouw van C&A afdekte, en een doek met een impressie van een van de torens
van de Waag die gerestaureerd werd.
Deze nota lijkt aan te duiden dat deze regelgeving voor wat Centrum, Beschermd Stadsgezicht en
UNESCOWerelderfgoed (kern en bufferzone) gehandhaafd blijft. Uiteraard, zou je zeggen. Maar de
kryptische zin (pag.37) "Toch kan het plaatsen van steigerdoekreclame de beeldkwaliteit van dit gebied,
(lees: centrum), ook ten goede komen" lijkt weer opening te bieden voor terugkeer van
steigerdoekreclame in het centrum.
En verder staat er onder "Zonering" (pag. 37): "Steigerdoekreclame is in de gehele stad mogelijk. In
beschermde gebieden worden echter meer beperkinhgen opgelegd". Deze tekst is niet correct. In officiele
stukken i ( 2011-2013, Centrum) is vastgelegd dat steigerdoekreclame "niet langer is toegestaan"en
"afgeschaft". Op de aanbevolen gevelimpressiedoeken, of op klassieke reclameloze doeken mag in de
hoek een logo of tekst aangebracht worden (max.10%) door de sponsor, het bouwbedrijf e.d. De tekst
van de nota op pag.37 hoort hier gecorrigeerd te worden waarbij duidelijk wordt dat steigerdoekreclame
niet "in de gehele stad mogelijk is", namelijk niet in het Centrum. Dat is iets anders dan de nota
beweert..De nota laat hiermee, zo lijkt het, de mogelijkheid open tot herintroductie , hoe beperkt wellicht
ook, van steigerdoekreclame in Centrum.
Dus onder "zonering", pag.37 moet niet staan de feitelijk onjuiste tekst: "Steigerdoekreclame is in de
gehele stad mogelijk. In bepaalde beschermde gebieden worden echter beperkingen opgelegd."
maar "Steigerdoekreclame is in de gehele stad mogelijk, behalve in Centrum, waar dit niet is
toegestaan". (Het niet toegestane gebied is wat ons betreft uit te breiden - zie hierna- met enkele
andere waardevolle buurten en wijken, met name van de Amsterdamse School)
We memoreerden het al, maar, toevallig, tijdens het schrijven van deze zienswijze, juli 2016, is er
commotie ontstaan over het grote aantal doeken op de Vrijheidslaan en het Victorieplein. Er is veel kritiek
op de enorme visuele aantasting - maandenlang- van de buurt, naast de gebruikelijke constatering van
niet verrichte werkzaamheden.
Amsterdammers houden van deze buurt, die wereldfaam geniet als onderdeel van het Plan
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Zuid/Berlage/Amsterdamse School, met zijn revolutionaire nieuwe inrichting van stadswijken, en fraaie,
gevarieerde baksteenarchitectuur.Het is hoogstens te begrijpen als onderdeel van de bestuurlijke
decentralisatie in stadsdelen die nu op zijn eind loopt dat Zuid dit allemaal toelaat. Want deze aanslag op
de kwaliteit van de openbare ruimte waar de buurt nu tegen te hoop loopt, mag in principe gewoon in dat
stadsdeel.
Amsterdam kent een aantal (rijks)beschermde stadsgezichten : het centrumgebied ( grotendeels, inclusief
werelderfgoed site) en, minder bekend, delen van Noord, waaronder de van der Pekbuurt, het eerste
tuindorp van de 20e eeuw, en Nieuwendam en Durgerdam.
Ook Zuid kent zeer qua architectuur en inrichting zeer waardevolle wijken, met name de wereldberoemde
- nu in het Stedelijk Museum te bewonderen- Amsterdamse School arcitectuur in de Rivierenbuurt, de
Pijp, Stadionbuurt, Apollobuurt. Daarnaast is er de belangrijke beeldbepalende neo-klassieke architectuur,
eind 19e eeuw, van het Museumkwatier. En in Oud West het Mercatorplein e.o., ook Amsterdamse
School. Ook delen van de 19e eeuwse ring en de 20-40 gordel verdienen het om steigerdoekreclame-vrij
te worden.
Het is dan hopelijk ook voor de gemeenteraad van belang dat voor alle hier genoemde beschermde of
waardevolle stadsgezichten gaat gelden: "-Steigerdoekreclame wordt niet toegestaan in de
Amsterdamse "Beschermde stadsgezichten" in Centrum en Noord, alsmede in de waardevolle ,
met name Amsterdamse School-wijken van Zuid en Oud West". Wij vragen de raad dan ook om de
nota in deze zin aan te passen
Stoepborden
Het wiel hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden. Eind vorige eeuw had men genoeg slechte ervaringen
opgedaan in winkelstraten met het totaal onhandhaafbare " minimaal 1.50 meter doorloopruimte"
betreffende reclameborden die met een handomdraai verplaatsbaar zijn, in goede en slechte zin. Het
winkelend publiek stoorde zich er steeds meer aan, ook gehandicapten en hun organisaties, en last but
not least, ook veel winkeliers beseften dat deze reclames de aantrekkingskracht van de winkelstraten niet
verhoogde, integendeel. Reden dan ook dat winkelcentra die naar een zekere hoogwaardigheid streven,
zoals de P.C.Hooftstraat, maar ook de Kalverstraat, incl.Kalvertoren, al sinds jaar en dag via een
convenant deze obstakels in de ban deden/doen. De overheid volgde. Begin deze eeuw ontstond er een
consensus om stoepreclame (waaronder sandwichborden) niet langer toe te staan. Een eenvoudige, goed
handhaafbare regel, die veel irritatie wegnam, ging gelden: geen reclameborden op de stoep. Er volgde
weinig protest, en veel instemming. Ook de schrijvers van deze nota zullen dat niet ontkennen.Het is dan
ook nogal visieloos om in de straten van Amsterdam weer vrij baan te willen geven aan deze
verrommelende reclame uit de oude doos.
Zuid wederom, ging ons in 2013 al voor in het vrijgeven, dereguleren, liberaliseren, van haast alles aan
buitenreclame. Dat wat behoorlijk en soepel gereguleerd was werd overboord gegooid. Evenals de
genoemde steigerdoekreclame gingen de ouwerwetse stoepborden van twintig jaar geleden weer mede
het straatbeeld bepalen in Zuid. Dit alles onder het toverwoord deregulering. En zie anno nu wat voor een
zooitje aan stoepborden en beachflags het in korte tijd is geworden in de hoofdwinkelstraten van Zuid .
Back to the eighties. ( bijlage 5, huidig straatbeeld in de winkelstraten van Zuid).
Anders dan de nota Stedelijk Kader Buitenreclame, die herintroductie van stoepborden in de hele stad
voorstelt, pleiten wij voor gemeentelijke continuering van : geen stoepborden in de Amsterdamse
winkelstraten.
Banieren
a. evenementen/tijdelijk
Een paar jaar geleden werden er opeens honderden banieren geplaatst, met name op bruggen, vooral
midden in het werelderfgoedgebied. Amsterdam City Marketing vond en vindt dit goede promotie. Wij
vinden dit een vorm van anti-promotie, ook tegenover toeristen die onze stad bezoeken. Niet alleen wij
vinden dat. Van alle kanten kwam er protest. Maar ook hierover meldt de nota, die gewoon alle feiten
even hoort te memoreren, niets. Vlaggen op een feestje, op Koningsdag, bij een evenement, niets vrolijker
en gezelliger dan dat. Maar het zielloos volplanten met honderden banieren voor evenementen die vaak
nauwelijks cultureel of sportief zijn betekent de zoveelste grootscheepse uitbreiding van buitenreclame die
niets bijdraagt aan de gezelligheid of schoonheid, maar alles aan de al weer jaren toenemende
verrommeling van het aanzicht van onze fraaie stad. De toegestane aantallen, met name in Centrum,
zijn bizonder hoog.
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b.bedrijfsbanieren/permanent
Er is een grote toename langs de openbare weg aan bedrijfsbanieren (aan verticale masten). Neem
bijvoorbeeld het bedrijventerrein aan de Spaklerweg. Door de ongelimiteerde, totaal niet gereguleerde
aantallen van al die bedrijven zie je door de bomen het bos niet meer. Hele batterijen langs de openbare
weg.
Ook randgebieden van Amsterdam verdienen een optimale inrichting. Niks tegen mooie banieren van
Gamma, McDonalds, Praxis, Carpetland, Bouwmarkt,Febo, noem maar op. Maar wel in aantallen
gereguleerd a.u.b . Onze zienswijze: maximaal één tot twee per vestiging.
Beachflags
Dat was ooit leuk, swingend, de beachflags, daar op de stranden van Bondi Beach,Sydney en Venice
Beach, L.A.,Californië. Dat vonden vervolgens Shell, BP en anderen ook, een plempten hun eigen
beaches, de benzinestations vol met rijen beachflags. Via de snelweg kwamen ze vervolgens de stad in.
Dus zijn de trottoirs van de Van Woustraat tot de Jan van Galenstraat nu ook tot beach verklaard (bijlage
5). Het slaat helemaal nergens op, deze verrommelende lappen reclamestof op de stoepen van de
winkelstraten. Terecht stelt de nota da dit fenomeen niet toegelaten moet worden. Een van de weinige
lichtpunten in de concept-nota.
Samenvattend
De nota Stedelijk Kader Buitenreclame is veelomvattend, daarvoor onze complimenten. Voor minstens
een decenium, zo niet meer, worden hier de zaken structureel vastgelegd. Wij hebben ons in onze
zienswijze beperkt tot onze hoofdaandachtspunten. De digitalisering is wat ons en de nota betreft de
rode draad. En soms ook de rode streep
Of het nu de digitale mupi's of de grotere digitale billboards betreft, zij gaan anno 2016 en komende jaren
zeker de klassieke analoge reclame (papieren posters, kartonnen billboards etc.) vervangen. Juist omdat
de digitale reclame qua impact - grote lichtsterkte, bewegende beelden- in de publieke ruimte haast
niets meer gemeen heeft met de reclame uit het analoge tijdperk, horen hier duidelijke, omlijnde regels
ingesteld te worden die in deze reclamenota praktisch geheel ontbreken. Reclame-exploitanten krijgen
ruim baan.
Digitaal beeld hoort o.i.
1. statisch te zijn ( zie de façade van het Nieuwe de la Martheater), met
2.een lichtsterkte vergelijkbaar met analoge mupi's
3. zonder geluid en
4. niet in woongebieden.
Nauwelijks iets van dit alles in de conceptnota. Wij, Amsterdammers beseffen nog niet half wat voor
impact digitale reclame - die we in principe verwelkomen- op de gehele stad gaat hebben indien de raad
niet strenge randvoorwaarden aan dit fenomeen en dus aan deze nota gaat stellen. Anders wacht ons
binnen een paar jaar, uniek in Europa.,Van Osdorp tot IJburg, van Buikslotermeer tot Buitenveldert één
grote 24/7 lichtsterke, flitsend bewegende reclame-ketting, ***Amsterdam, Flipperkast***.
De nota stelt dat er buiten het centrum veel mogelijkheden zijn voor grootscheepse digitale reclame. Nota
bene, juist daar waar 90% van de Amsterdammers woont !
Amsterdam is - anders dan een aantal andere Nederlandse steden - nooit toegekomen aan een zgn.
Lichtplan Veel van wat in deze nota staat zou niet aan de minimale eisen van zo'n plan voldoen waar het
de belangen van de inwoners betreft.
Veelzeggend zijn de "3 pijlers" (pag. 9) in de nota inzake af te wegen belangen 1. de ondernemers 2.de
gemeente Amsterdam 3. de bewoners. M.a.w. goud, zilver, brons.
Sub 3 wordt nog opgemerkt : Bewoners hebben belang bij en recht op een leefbare omgeving waar hun
woongenot niet wordt aangetast door licht- of geluidreclames of anderssoortige overlast.
Wij hebben de nota doorlgeploegd en beschouwen als "pijler 1" praktisch exclusief de twee genoemde
door Amsterdam uitverkoren reclameexploitaten en "pijler 3" de bewoners niet toevallig als laatste
genoemd.
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Grootscheepse reclameplannen dus met name voor buiten het centrum. Maar opvallend, maar niet
genoemd is dat juist Centrum een proeftuin is geworden van de nieuwe door de nota toegejuichte digitale
buitenreclame-revolutie.
Niks beperkingen in het centrum. Neem alleen al het Rembrandtplein. Met het "Grootste LED-scherm van
Europa", zo luidde de trotse vermelding. Is het Rembrandtplein soms een stadion of een luchthaven ?
Nee het is een compact, kleinschalig plein waarin uiteraard als uitgaansgebied gevel- en buitenreclame
past, maar dit megascherm ? Per ongeluk goedgekeurd. Evenals (?) de twee digitale billboards (vele
malen groter dan een mupi) naast Grand Café l'Opera. Vergund ongetwijfeld, maar wel tegen aan
UNESCO gedane toezeggingen in, en tegen besluiten van Centrum in. Digitale billboards op het plein. het
mocht niet, maar ze kwamen er wel. Evenals digitale mupi's.Nog voordat wij en anderen er onze
zienswijze over mogen geven is dat al geregeld met JCDecaux. Dus staan ze er al, zelfs met geluid. Niet
verbazingwekkend dat omliggende horeca helemaal niet blij is met deze digitale mupi's met bewegend
beeld en geluid. Uitgaansgebied of niet, ook uitbaters weten dat er grenzen zijn aan wat bezoekers prettig
vinden.
Rembrandtplein, visitekaartje van de nieuwe "meer reclame, meer kwaliteit"-visie die dit nieuwe
bestuur,nieuw geluid, uitdraagt, en proeftuin voor wat ons verder nog volgens deze nota te wachten staat.
De visie van de afgelopen twintig jaar wordt door de huidige nota als "negatief" bestempeld. ( Dit met
voorbijgaan aan het feit dat er, ondanks enige terughoudendheid vanaf begin deze eeuw, toch nog veel
buitenreclame bijkwam). Weg dus met Minder reclame, meer kwaliteit. Voortaan wordt het credo Meer
reclame, meer kwaliteit. Die stelling wordt nergens waargemaakt, of het zou moeten zijn dat meer reclame
blijkbaar een schonere stad gaat opleveren. En JCDecaux en Blow Up nog mooiere winsten. Het zij hen
gegund. Maar ander financiële winnaars kunnen we in deze nota niet ontdekken. Dit terwijl übererhaupt
waar het een optimale inrichting van de publieke ruimte betreft het financiële aspect voor de overheid niet
die prioriteit zou mogen hebben die deze nota uitstraalt. Heeft dit college geen boodschap meer aan veel
andere Europese hoofdsteden die wel laten zien hoe het kan en moet?
Bedenkelijk is dat de nota stelt dat ieder Amsterdammer, van ondernemer (pijler 1) tot inwoner (pijler 3)
over het hoofdpunt van de nota : digitalisering, zijn of haar zegje mag doen, terwijl er , als gezegd,
aanwijzingen zijn dat tussen JCDEcaux (en BlowUp) enerzijds en de gemeente anderzijds de hoofdzaken
allang contractueel zijn dichtgetimmerd. Aan het bestuur om deze door meerderen geuite vermoedens te
ontzenuwen. Of zijn we op dit issue een banenrepubliek, waar alle bevoegdheid aan het Dagelijks Bestuur
van Amsterdam is gedelegeerd, dat het beste met ons voorheeft ?
De nota telt een enkele goede suggestie, maar verder is digitalisering het nieuwe toverwoord, met hoog
kleren-van-de-keizer gehalte, en ademt de nota op haast elke pagina dat ondernemers, (maar dan niet dé
ondernemers, maar slechts de al vermelde reclame-exploitanten) in de conceptfase een groot stempel op
de nota hebben gedrukt en dat aan de inwoners van Amsterdam en hun zorgen over een leefbare stad,
ook over het lastige onderwerp digitale buitenreclame, en de ongebreidelde voornemens op dit punt,
slechts lippendienst wordt bewezen.
Het is aan de raad om ook de belangen van inwoners en de middenstand/winkeliers mee te nemen.
Daarvan is in deze nota nauwelijks sprake.
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