
  

  

Gemeente Amsterdam 

Gemeenteraad 

Gemeenteblad 

Motie 
 

R

 

 1

Jaar 2018 

Afdeling 1 

Nummer 324 

Publicatiedatum 21 maart 2018 

Ingekomen onder W 

Ingekomen op woensdag 14 maart 2018 

Behandeld op woensdag 14 maart 2018 

Status Aangenomen 

 

Onderwerp 

 
Motie van de leden Ernsting, Van den Berg en Alberts inzake het verbod op full 
motion reclame op digitale panelen in de openbare ruimte. 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de brief over de “omgang met bewegende beelden in de 
Amsterdamse openbare ruimte” en het onderzoek “bewegende reclame in de 
openbare ruimte” (Gemeenteblad afd. 1, nr. 255). 
Overwegende dat:  
− bewegende reclamebeelden en reclamefilmpjes op Mupi's door de beweging en 

lichtflikkering aantrekkelijk zijn voor reclamemakers omdat het een `grotere 
attentiewaarde' heeft, hetgeen betekent dat het meer aandacht trekt;  

− bewegende reclamebeelden en reclamefilmpjes door de beweging en 
lichtflikkering negatief bijdragen aan de (visuele) drukte op toch al drukke locaties 
omdat het meer aandacht trekt;  

− bewegende reclamebeelden en reclamefilmpjes door de beweging en 
lichtflikkering afbreuk doen aan het historische karakter van de binnenstad en 
UNESCO-gebied;  

− daarom ook bewegende reclamebeelden aan gevels nu al niet zijn toegestaan en 
dit bij Mupi's nooit goed geregeld is;  

Constaterende dat:  
− het college aangeeft dat er geen belemmeringen zijn om bewegende 

reclamebeelden op Mupi's geheel te verbieden; het college desondanks kiest voor 
een middenoplossing waarbij bewegende reclamebeelden wel deels worden 
toegestaan. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
bij het vervolg van het maken van beleid omtrent bewegende reclamebeelden op 
digitale schermen in de openbare ruimte niet uit te gaan van optie 3 (het beperkt 
toestaan van bewegende beelden), maar daarentegen juist van optie 2 (het verbieden 
van alle bewegende beelden op digitale schermen), zoals beschreven in de brief van 
19 december 2017. 
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