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Gewestelijke stedenbouwkundige verordening publiciteitsinrichtingen
regeling

-

Uniforme

Behoudens de uitzonderingen opgenomen in artikel 9.6° van het besluit van de Vlaamse
Regering (BVR) van 16 juli 2010 tot bepaling van de handelingen waarvoor geen
omgevingsvergunning
nodig
is,
mag
niemand
zonder
voorafgaande
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen een publiciteitsinrichting in
het Vlaamse Gewest plaatsen of aanbrengen. Artikel 2.3.1. van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening (VCRO) bepaalt dat de Vlaamse Regering een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening kan vaststellen met stedenbouwkundige voorschriften
en normen die gelden voor dergelijke publiciteitsinrichtingen.
In die optiek keurde de vorige Vlaamse Regering in het verleden al een voorontwerp van
besluit
betreffende
gewestelijke
stedenbouwkundige
verordening
inzake
publiciteitsinrichtingen goed, maar een effectief besluit werd nooit uitgevaardigd. Ik
verwijs hiervoor naar vraag om uitleg nr. 1793 van 8 mei 2018 en schriftelijke vraag nr.
373 van 15 maart 2018 van collega Alex Ronse.
Ingevolge het uitblijven van een uniforme regeling op het gewestelijke niveau, hebben
tal van gemeenten uiteenlopende eigen verordeningen inzake het plaatsen en
aanbrengen van publiciteitsinrichtingen uitgevaardigd. Er is dan ook dringend nood aan
een uniforme gewestelijke regeling inzake het plaatsen en aanbrengen van
publiciteitsinrichtingen.
Overweegt de minister om binnen de Vlaamse Regering het initiatief te hernemen om, in
uitvoering van artikel 2.3.1. van de VCRO, een gewestelijke stedenbouwkundige
verordening over publiciteitsinrichtingen uit te vaardigen? Zo niet, waarom niet? Zo ja,
welke initiatieven zal ze nemen en binnen welke termijn mag de uitvaardiging van de
verordening verwacht worden?
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Ik deel uw mening dat een uniforme regeling inzake publiciteit over heel Vlaanderen
aangewezen is. Daarmee verhogen we de verkeersveiligheid en bestrijden we de
ruimtelijke verrommeling.
Ook voor de reclamesector zelf verhoogt hierdoor de voorspelbaarheid en rechtszekerheid.
Momenteel blijf ik proberen om binnen de Vlaamse Regering een consensus over de teksten
te bereiken en zal dit blijven doen.

