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Geacht College, 

Namens cliente Stichting Behoud de Eemvallei, gevestigd te Baarn, aan De Gondel 4 (3742 GM), 
die in deze zaak woonplaats kiest te Rotterdam, aan de Blaak 31 (Postbus 2888, 3000 CW 
Rotterdam) bij Loyens & Loeff N.V., advocaten, belastingadviseurs en notarissen, van wie mr. J.M. 
Neefe en L. Pustjens als advocaat-gemachtigden zullen optreden, bericht ik u als volgt. 

Bij publicatie in de Staatscourant 2018, 57717 van 11 oktober 2018 heeft u uw voornemen bekend 
gemaakt tot verlening van een omgevingsvergunning digitale reclamemast bij sportpark Ter Eem. U 
heeft daarbij belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om naar aanleiding van dit voornemen 
een zienswijze in te dienen. 

Cliente kan zich met het ontwerpbesluit niet verenigen en maakt derhalve thans van de gelegenheid 
gebruik een zienswijze in te dienen. 

I 	FEITEN 

1 	Bij publicatie in de Staatscourant 2018, 57717 van 11 oktober 2018 nam Stichting Behoud 
de Eemvallei ("de Stichting") kennis van het ontwerpbesluit tot het vergunnen van een 
digitale reclamemast bij sportpark Ter Eem. Het ontwerpbesluit vergunt een digitale 
reclamemast (met tv-schermen) van 28 meter hoog op het Sportcomplex Ter Eem langs 
de Al. De uitvoering van de reclamemast zal bestaan uit twee schermen met elk een 
opperviak van ongeveer 110 m2. Een scherm is gericht op het verkeer op de Al vanuit 
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Amsterdam en zal reclame door middel van led verlichting tonen, waarbij de 
reclameboodschap elke zes seconden verandert. De vergunning staat toe dat het met led 
verlichte reclamebord continu aanstaat, met uitzondering van de uren tussen 1.00 uur en 
5.00 uur ('s nachts). Tegen de achterkant van het led-scherm wordt een ander scherm 
bevestigd dat gericht is op het verkeer uit Amersfoort. Dit betreft een vast reclamescherm 
dat door middel van vaste verlichting wordt aangestraald. 

2 	De planlocatie grenst aan een kwetsbaar buitengebied, direct grenzend aan het Baarnse 
en Eemnesser deel van Eemland/ de Eemvallei. 

3 	De natuurwaarde van het aangrenzende extreem open landschap van Eemland/ de 
Eemvallei zal door de reclamemast dominant worden aangetast waardoor haar unieke 
identiteit verloren gaat. Dat geldt eveneens voor de nabij gelegen Eem, een beschermde 
robuuste natuurader behorende tot het Natuur-Netwerk-Nederland-gebied (NNN) waarin 
onder andere beschermde flora en fauna voorkomt/ verblijft en zich daarin kan 
verplaatsen. 

4 	De Stichting is daarom van mening dat (de inhoud van) het ontwerpbesluit geen stand kan 
houden en dat het college de aanvraag voor de vergunning in het definitieve besluit moet 
afwijzen. Zij licht haar standpunt als volgt toe. 

II 	ONTWERPBESLUIT IN STRIJD MET GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING 

5 
	

Artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
("Wabo") bepaalt dat een omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of 
bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan slechts verleend kan worden indien de 
activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De Stichting is van mening dat 
de vergunningverlening van de met led verlichte reclamemast in strijd is met de goede 
ruimtelijke ordening en het ontwerpbesluit reeds daarom geen stand kan houden. 

6 	Dat het ontwerpbesluit in strijd met de goede ruimtelijke ordening is, blijkt mede uit de 
provinciale structuurvisie, de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Baarn, 
het negatieve advies van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit `Mooi Sticht' en de (terechte) 
weigering van de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad. De Stichting 
zal ter onderbouwing van haar stelling op genoemde documenten ingaan. 

Strijd met Provinciale Structuurvisie — behoud open landschap 

7 	Uit de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 van de Provincie Utrecht 
(Herijking 2016) blijkt dat de landschappen, waaronder het Eemland, en de natuur hoog in 
het vaandel staan bij de provincie Utrecht ("de Provincie"). Een van de pijlers is het 
behoud en de ontwikkeling van aantrekkelijke en beleefbare natuur en landschappen. 
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Concreet houdt dit in dat het versterken van de kwaliteit van het landelijk gebied prioriteit 
is voor de Provincie. 

8 
	

Het Eemland, waarop het ontwerpbesluit ziet, is een van de landschappen van de 
Provincie waarvan het behoud van de gemeente-grensoverschrijdende structuren en 
kwaliteiten als specifiek provinciaal belang is aangemerkt. Een daarmee samenhangend 
provinciaal belang is de bescherming en ontwikkeling van diersoorten en van een robuust 
netwerk van natuur. 

9 	Het landschap Eemland maakt onderdeel uit van het Nationaal Landschap Arkemheen-
Eemland. In alinea 5.2.1 (p. 53) legt de Provincie het volgende beleid neer: 

"Voor het landschap Eemland willen we de volgende kernkwaliteiten 
behouden: 

1. extreme openheid; 

1...] 

Deze kernkwaliteiten hebben in de verschillende deelgebieden van 
Eemland verschillende accenten. 

Toelichting 

[...] Eemland is een welds en open weidegebied. De openheid wordt 
begrensd door duidelijk herkenbare randen. 	Bebouwing ligt achter de 
randen of als eilanden in open linten in de weidse ruimte. Subtiele 
verschillen in de openheid, door beheer van het grasland, lijnen in het 
maaiveld en lage grasdijken, verrijken de beleving van het open gebied. 
Van dichtbij geven de lage dijken van Eem en Eemmeer en de open linten 
een geleding in de openheid. 

Bij ontwikkelingen in het landschap van Eemland vinden we het vooral 
van belang dat de open ruimte behouden blijft. Dit betekent behoud van 
een continue open ruimte langs de Eem, van Randmeer tot Amersfoort. 
Bij ontwikkelingen kan de openheid versterkt worden door verplaatsing 
van bebouwing, begroeiing of andere opgaande elementen. Nieuwe 
bebouwing vestigt zich in randzones of in bestaande linten, waarbij deze 
laatste wel transparant moeten blijven. Nieuwe of verbeterde 
infrastructuren worden niet zichtbaar gemaakt door beplanting, verlichting 
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of andere elementen indien dit voor de functie niet noodzakelijk is of 
antlers opgelost kan worden. 

10 	Specifiek ten aanzien van de infrastructuur wil de Provincie bij eventuele aanpassingen 
rekening houden met het benutten van kansen voor versterking van de kwaliteiten van de 
landschappen, de kwaliteit van de leefomgeving en de ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden. Bij de besluitvorming inzake infrastructuur spelen in het 
kader van de zorgvuldigheid naast bereikbaarheidsafwegingen ook veiligheids-, 
leefbaarheids- en landschappelijke aspecten een rol (p. 79). 

11 	Het ontwerpbesluit tot vergunningverlening is evident in strijd met de Provinciale 
Structuurvisie. Immers, het toestaan van een reclamemast van 28 meter hoog met een 
oppervlakte van aan twee zijden 100 tot 120 m2 doet ernstige afbreuk aan het zo 
gewaardeerde open landschap. 

Strijd met Provinciale Structuurvisie — duurzaamheidsdoelstellinoen  

12 	Een andere pijler is het creeren van een duurzame leefomgeving die anticipeert op 
klimaatverandering en energietransitie (p.20). Daaronder verstaat de Provincie onder 
andere het benutten van kansen voor duurzaam ruimtegebruik en het verbeteren van de 
leefbaarheid van de provincie. Uit onderzoek blijkt dat een digitaal billboard met een 
schermoppervlakte van ongeveer 100 m2 minimaal 200 keer meer elektriciteit verbruikt 
dan een vergelijkbaar traditioneel billboard dat alleen wordt verlicht als het donker is. Er 
zijn zelfs bronnen die nog hogere verhoudingen laten zien.1  

13 	Het voorgestelde led-scherm heeft een oppervlakte van 108 m2. Het energieverbruik dat 
daarmee gepaard gaat is dus enorm hoog zodat verlening van de omgevingsvergunning 
voor de reclamemast ook om deze reden in strijd is met het doel van de Provinciale 
Structuurvisie om duurzame ontwikkelingen te stimuleren. 

Strjjd met APV Baarn  

14 	Ook is het ontwerpbesluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor een 
reclamemast in strijd met artikel 4:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening van 
Baarn ("de APV"), dat luidt: 

Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame 

1. Het is verboden op of aan een onroerende zaak of roerende zaak, 
niet zijnde voertuigen als bedoeld in de Wegenverkeerswet, 
handelsreclame te maken of te voeren door middel van een opschrift, 

CROW, Reclame tangs wegen, mei 2017, p. 31. 
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aankondiging of afbeelding waardoor het verkeer in gevaar wordt 
gebracht of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving. 

15 	In de bij de APV behorende toelichting staat in dat kader dat op basis van het 
"Beleidskader afleidende objecten langs snelwegen", vastgesteld door Rijkswaterstaat, 
als hoofdlijn voor afleidende objecten langs snelwegen geldt dat: 

(i) Bewegende objecten of beelden niet zijn toegestaan; 

(ii) De objecten of beelden niet mogen verblinden (moeten voldoen aan de richtlijn 
lichthinder); 

(iii) De objecten of beelden moeten op voldoende afstand van de rijbaan zijn geplaatst. 

16 	In de ruimtelijke onderbouwing van het ontwerpbesluit wordt louter opgemerkt dat de 
reclame dient te voldoen aan de eisen van welstand en dat het ontwerp is voorgelegd en 
afgestemd met de welstandscommissie van Baarn, waarbij de conclusie is dat het 
gemeentelijk beleid geen belemmering vormt voor het project. 

17 	In de ruimtelijke onderbouwing wordt niet ingegaan op het feit dat de reclamemast al dan 
niet tot gevolg kan hebben dat het verkeer in gevaar wordt gebracht of ernstige hinder kan 
ontstaan voor de omgeving. De Stichting is van mening dat de reclamemast, gelet op de 
ligging bij het turbulentiegebied — waar later op wordt ingegaan — in ieder geval visuele 
afleiding tot gevolg heeft zodat het aan het college is om aannemelijk te maken dat deze 
visuele afleiding niet leidt tot gevaar voor het verkeer en ernstige hinder in de omgeving. 
Nu het college dit heeft nagelaten, is het volgens de Stichting zeer aannemelijk dat het 
ontwerpbesluit in strijd is met de APV Baarn zodat het besluit niet op basis van de huidige 
onderbouwing kan worden vastgesteld. 

Neciatief advies commissie Ruimteliike Kwaliteit `Mooi Sticht' 

18 	Bij brief van 21 maart 2018 heeft de commissie voor ruimtelijke kwaliteit van Baarn Wool 
Sticht" een negatief advies uitgebracht aan het college over het plaatsen van de 
reclamemast. De commissie oordeelde dat de reclamemast 'in ernstige mate strijdig is 
met redelijke eisen van welstand". Het advies geeft aan dat het plaatsen van een 
reclamemast van deze omvang op de locatie een negatieve invloed zal hebben op het 
omgevingsbeeld en stelt dan ook terecht dat het plaatsen van de reclamemast leidt tot 
horizonvervu iling. 

19 	Het college is derhalve niet bezig met verduurzaming (verbetering) van de openbare 
natuurlijke ruimte maar met de aftakeling van het buitengebied Eemland. De Stichting kan 
zich in het advies van de commissie vinden en is dan ook van oordeel dat de reclamemast 
een grote horizonvervuiling voor Eemland zal betekenen. Als de gemeente Baarn dient 
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het college de extreme openheid, een kernkwaliteit van het landschap van Eemland te 
respecteren en als het college het gebied een warm hart toedraagt, vraagt de Stichting u 
dringend om geen toestemming voor deze reclamemast te verlenen. Deze supergrote-
App zal het extreem open landschap verloren laten gaan. 

III 	VERGUNNINGVERLENING IN STRIJD MET KADER VERGUNNINGVERLENING 

20 	Ter bevordering van de verkeersveiligheid heeft Rijkswaterstaat het kader voor 
vergunningverlening "Beoordeling van Objecten langs Auto(snel)wegen" ("het Kader 
Vergunningverlening") opgesteld op basis van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken 
("Wbr"). Doel van dit Kader is dat zowel Rijkswaterstaat (bij het nemen van besluiten op 
basis van de Wbr) en andere vergunningverlenende overheden (met name bij besluiten 
op basis van de Wabo) voor objecten langs auto(snel)wegen kunnen beoordelen in 
hoeverre de verkeersveiligheid in het geding is. 

21 	Voor zover een object buiten het beheersgebied van de weg wordt geplaatst, zoals hier 
het geval is, is de gemeente verantwoordelijk voor de beoordeling van de 
verkeersveiligheid bij het plaatsen van een object langs de auto(snel)weg. Bij aanvragen 
voor een vergunning voor een object langs een weg buiten beheersgebied, kan het Kader 
Vergunningverlening worden gebruikt om standpunten in te nemen en te onderbouwen. 
Voor zover op basis van de beoordeling met dit Kader Vergunningverlening substantiele 
problemen voor de verkeersveiligheid worden verwacht, kan een overheid daarop worden 
aangesproken (p. 7). 

22 	Het Kader Vergunningverlening geeft een aantal afwegingsciteria die in onderlinge 
samenhang en afhankelijk van de context meewegen in het besluit. Het oordeel van de 
gemeente als bestuursorgaan is hierbij bepalend ten aanzien van de vraag of het criteria 
dusdanig zwaarwegend is dat weigering van de aanvraag geboden is. Zoals uit het 
onderstaande zal blijken is de Stichting van mening dat het college ten onrechte niet heeft 
onderkend dat de afwegingscriteria die in dit geval in het geding zijn dusdanig 
zwaarwegend zijn dat de aanvraag voor de reclamemast moet worden afgewezen. 

Reclamemast staat binnen de turbulentieafstanden voor en na een uitvoeging  

23 	Ten eerste is het ontwerpbesluit in strijd met het afwegingscriterium inhoudende dat: 

"Een object/bord mag niet staan binnen de turbulentieafstanden voor en 
na een uitvoeging, weefvak, samenvoeging, splitsing (gemeten vanaf het 
begin en/of einde van de blokmarkering), of gelijkvloers kruispunt." 

24 	De reclamemast staat midden in een zogenaamd `turbulentiegebied'. Een 
turbulentiegebied is een gebied waar het verkeer `rommelig' en thaotisch' verloopt, zoals 
in- en uitvoegstroken. In deze gebieden is extra oplettendheid van automobilisten 
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geboden. `Visuele afleiding' zoals reclame is in deze gebieden uiteraard ongewenst. 
Volgens het kader voor vergunningverlening van RWS `Beoordeling van Objecten langs 
Auto(snel)wegen' (par. 3.5 op pag. 22) mag 150 meter voor en 750 meter nd een in- of 
uitvoegstrook niets staan. De reclamemast is gepland midden in het gebied waar dit juist 
niet mag. Het college heeft in ieder geval onvoldoende — en volgens de Stichting 
Ciberhaupt niet — aangetoond dat de verkeersveiligheid niet in het geding zal komen door 
de reclamemast. 

25 	Als niet aan de afstand tot een complexe situatie in de lengterichting, zoals een 
turbulentiegebied, wordt voldaan, is de overtreding van nog een criterium op grond van 
het Kader Vergunningverlening vrijwel altijd reden om de vergunning te weigeren (p. 22). 
Het college heeft dit volgens de Stichting ten onrechte niet gedaan en in ieder geval niet 
deugdelijk gemotiveerd waarom in dit geval de vergunning toch verleend zou moeten 
worden. 

Reclamemast is niet landschappeliik ingepast noch afqestemd op de ruimtelijke kwaliteit 
van de omqevinq  

26 	Het tweede afwegingscriterium waarmee het ontwerpbesluit in strijd is, luidt: 

"Objecten moeten landschappelijk worden ingepast en afgestemd op de 
ruimtelijke kwaliteit van de omgeving." 

27 	Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen en verrommeling van het landschap te 
voorkomen is landschappelijke inpassing van objecten nodig. Dat houdt onder andere in 
dat een object niet mag conflicteren met landschappelijke beleidskaders. Dat de 
reclamemast in strijd is met de landschappelijke beleidskaders is in het voorgaande al 
uitvoerig uiteengezet. Het feit dat een landschap dat grenst aan een auto(snel)weg als 
waardevol wordt aangemerkt op grond van diens natuurkenmerken en wettelijk of 
beleidsmatig beschermd, brengt mee dat een dergelijk landschap van invloed is op de 
plaatsing (en vormgeving) van objecten aan de auto(snel)weg, waarbij het Kader 
Vergunningverlening zelf als voorbeeld het open houden van het zicht vanaf de snelweg 
op de omgeving noemt. Het plaatsen van een (omvangrijk) object in een 
snelwegpanorama is een overweging die hiermee in strijd kan zijn. Het gaat dan om 
Unesco-gebieden, Belvedere-gebieden, Nationale Landschappen, Nationale Parken, 
Snelwegpanorama's en Verdedigingslinies. 

28 	Het beschermde landschap Eemland is een extreem open veenontginningslandschap dat 
wordt gekenmerkt door het ontbreken van vrijwel elke bebouwing en opgaande 
begroeiing, historische binnendijken en een klassieke slagenverkaveling. 

29 	Juist de openheid van het landschap, de horizon, wordt door deze enorme reclamemast 
aangetast. Niet langer zullen bossen en kerktorens van de omliggende dorpen de horizon 
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bepalen, maar lichtgevende reclameboodschappen, die elke 6 seconden veranderen. Wil 
het college dat echt voor de gemeente Baarn? Vindt het college dat zij in Baarn daartoe 
het recht heeft, terwijI ook het omliggende gebied buiten Baarn er zo ernstig door 
benadeeld wordt? 

30 	Dat deze reclamemast niet past in het landschap, wordt bovendien door de 
welstandscommissie Mooi Sticht bevestigd 	ernstige mate strijdig met redelijke eisen 
van welstand'). 

IV 	RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD 

Aldemeen  

31 	De Stichting is van mening dat de motivering van het ontwerpbesluit in strijd artikel 2.12, 
eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, geen goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Meer 
in het algemeen berust het ontwerpbesluit niet op een deugdelijke motivering zoals vereist 
op grond van artikel 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht ("Awb") en kan derhalve 
niet worden vastgesteld. 

32 	Als ruimtelijke onderbouwing heeft het college het rapport "Ruimtelijke onderbouwing. 
Digitale reclamemast Al Baarn" van 9 april 2018 ("het Rapport"), opgemaakt door SAB 
adviseurs in ruimtelijke ordening ("SAB") aan het ontwerpbesluit ten grondslag gelegd. 
SAB bespreekt in het rapport een aantal criteria uit het Kader de `Beoordeling van 
Objecten langs Auto(snel)wegen'. SAB concludeert echter ten onrechte dat de mast 
voldoet aan alle daarin genoemde criteria. Zoals reeds in het voorgaande uiteengezet is 
de Stichting van mening dat de reclamemast niet aan alle criteria voldoet en kan zich 
aldus niet vinden in de motivering die door het college aan het besluit ten grondslag is 
gelegd. 

33 	Ten eerste vermeldt SAB in haar Rapport niet de in het Kader Vergunningverlening 
genoemde criteria waar de reclamemast niet aan voldoet. De Stichting kan dan ook niet 
anders dan concluderen dat het Rapport selectief is opgesteld waardoor de motivering 
niet voldoet aan de vereisten van een zorgvuldige besluitvorming. Het college heeft 
immers niet alle rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen bij haar besluitvorming 
betrokken. 

34 	Ten tweede had de belangenafweging op basis van de wel bij het besluit betrokken 
belangen volgens de Stichting tot een diametraal andere conclusie moeten leiden, althans 
heeft het college niet gemotiveerd waarom zij tot vergunningverlening besluit ondanks dat 
de overwegingen in het Rapport eerder tot afwijzing zouden moeten nopen. Met de 
gemeenteraad is de Stichting van oordeel dat de ruimtelijke onderbouwing van het 
Rapport oppervlakkig is en niet dan wel onvoldoende is onderbouwd. Bovendien 
ontbreekt elk onderzoek ter ondersteuning van alle stellingen. Daartoe is bovendien 
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relevant dat SAB door Interbest is ingehuurd, de aanvrager van de omgevingsvergunning 
en daarmee de grootste belanghebbende in deze. Het rapport is derhalve partijdig en 
daardoor ongeschikt om de besluitvorming (volledig) op te baseren. 

35 	De Stichting onderbouwt haar standpunten mede op basis van de CROW-publicatie 
`Reclame langs wegen' waarin wordt ingegaan op de relatie tussen reclame en 
verkeersveiligheid en waarin praktische afwegingscriteria zijn gemaakt voor de 
wegbeheerder-vergunningverlener. 

36 	Met de gemeenteraad is ook de Stichting van mening dat een goede ruimtelijke 
onderbouwing voor de reclamemast ontbreekt. De Stichting kan zich volledig vinden in de 
volgende overweging uit de ontwerpweigering verklaring van geen bedenkingen ("vvgb") 
(p. 6): 

"In de ruimtelijke onderbouwing worden de potentiele bezwaren tegen de 
lichtmast kwalitatief weggeschreven, met beperkte argumenten en zonder 
aanvullend onderzoek. Gezien de forse ingreep aan de rand van een zeer 
open landschap en op een locatie met mogelijke natuurwaarden (die niet 
zijn gelnventariseerd) worden vergaande conclusies getrokken over de 
vermeende minimale effecten van deze mast". 

37 	De Stichting is dan ook van mening dat het ontwerpbesluit zoals nu ter inzage gelegd niet 
kan worden vastgesteld en dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de 
reclamemast moet worden afgewezen. 

Verkeersveiliqheid - Reclamemast liqt in turbulentieqebied  

38 	Ten aanzien van de verkeersveiligheid wordt in het Rapport louter opgemerkt dat aan de 
hand van de eisen uit het Kader Vergunningverlening is aangetoond dat de reclamemast 
geen belemmering vormt zodat het aspect verkeer en parkeren niet van belang is voor 
deze ontwikkeling (p.26). CROW wijst echter op het feit dat de meest recente 
onderzoeken op basis van ongevalfrequenties lijken te bevestigen dat er een stijging van 
het aantal ongevallen in de nabijheid van reclameobjecten/-uitingen bestaat nadat deze 
geplaatst zijn.2  Daarbij geldt praktisch dat bij twijfel een verkeerskundige 
(wegbeeld)analyse kan worden overwogen om tot een definitief oordeel te komen.3  

39 	Dat de risico's voor de verkeersveiligheid rebel zijn, wordt geIllustreerd door onderstaand 
krantenbericht4: 

2 	CROW, Reclame tangs wegen, mei 2017, p. 18. 
3 	CROW, Reclame tangs wegen, mei 2017, p. 21. 

Baarnsche Courant, 23 november 2017: "Ravage op Al door staren naar reclamepaal". 

28894459 	 9/13 



Donderdag 
23 november ACTUEEL 2017 
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Ravage op Al door staren naar reclamepaai 
BAARN fen  grote ravage ontstond zaterdag om 16.00 uur op de Al, op knooppunt Eemnes, toen een automobilist uit Hilversum zich liet. 
allesden door de reclamepaal van Nijhof Zelfbouw bil Baarn. De man keek naar de tijdklok, maar bleef staren totdat hg de temperatuur zag en merkte daardoor net dat fig de berm in stuurde. De auto ramde frontaal een Rimob, cen opvouwbare vangrail. Ford CA$PAt 

40 	De enkele stelling van het college dat — gelet op het felt dat wordt voldaan aan de eisen 
uit het Kader Vergunningverlening — de verkeersveiligheid niet van belang is, is in ieder 
geval onvoldoende onderbouwd en naar het oordeel van de Stichting in dit geval ook 
onjuist. Dit klemt temeer nu, zoals ook de gemeenteraad opmerkt in haar motivering voor 
de weigering van de vvgb, het college niet ingaat op twee van die criteria waaraan juist 
niet is voldaan, to weten dat de reclamemast in een turbulentiegebied ligt en dat de 
reclamemast niet in het landschap is ingepast. Zoals in het voorgaande reeds uiteengezet 
heeft het college niet dan wel onvoldoende onderbouwd waarom de verkeersveiligheid 
door het plaatsen van de reclamemast niet in het geding zal komen. 

41 	De Stichting vindt het verzwijgen van het felt dat de reclamemast in een turbulentiegebied 
ligt zeer ernstig. Het rapport verliest hierdoor zijn geloofwaardigheid. Het feit dat een 
dergelijk relevant criterium al niet wordt genoemd, maakt dat de Stichting grote 
vraagtekens plaatst bij de deugdelijkheid van de rest van het rapport. Welke andere 
ongunstigheden ten aanzien van de reclamemast worden in het rapport nog meer niet 
genoemd, vraagt de Stichting zich af. 
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Inpassinq en afstemminq van object in ruimtelijke kwaliteit van omgevinq  

42 	Ten tweede wordt in het Kader Vergunningverlening de inpassing van een object langs de 
snelweg in het landschap als criterium voor de verlening van een vergunning genoemd. 

43 	In het Rapport doet SAB het criterium `Objecten moeten landschappelijk worden ingepast 
en afgestemd op de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving...' of met subjectieve oordelen 
als `amper zichtbaar', `invloed van de mast op het omliggende landschap minimaal' en 
(valt de mast weg in het achterliggende stedelijke landschap van Baarn'. Meer concreet 
stelt SAB louter dat de reclamemast voor de woningen in Baarn nauwelijks zichtbaar zal 
zijn door een aaneengesloten rij populieren. Verder wordt slechts opgemerkt dat de mast 
wegvalt in het achterliggende stedelijke landschap van Baarn (p.11). Later in het rapport 
ondergraaft de SAB zijn eigen beweringen weer door te stellen dat de mast een 
landmark—functie' krijgt: van verre zichtbaar dus. 

44 	Zoals ook de gemeenteraad opmerkt is de hoogte en omvang van de reclamemast 
dusdanig dat de bomen de reclamemast niet maskeren, nog afgezien van het feit dat de 
bomen de helft van het jaar geen bladeren hebben waardoor de voorgewende 
afschermende werking minimaal een half jaar nihil is. De meeste populieren ( zo'n 1500 m 
langs de Drakenburgerweg en zo'n 500 m langs de Geerenweg) zijn inmiddels overigens 
gekapt. Daarvoor zijn nieuwe kleine boompjes in de plaats gekomen. De reclamemast 
werd aldus al onvoldoende gemaskeerd, en met de kap van de populieren wordt de 
reclamemast nu zelfs niet een deel van het jaar ook maar enigszins igemaskeerd'. Van 
inpassing en afstemming van het object in de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving is dan 
ook volstrekt geen sprake. 

45 	De subjectieve onderbouwing dat de reclamemast `amper zichtbaar' zou zijn, de invloed 
op het omliggende landschap minimaal is en de mast wegvalt in het achterliggende 
stedelijke landschap van Baarn zijn niet onderbouwd en zeer onaannemelijk. Zoals 
opgemerkt, de ongeloofwaardigheid van deze stelling wordt vergroot door de latere 
stelling van het college dat de reclamemast een landmark-functie' krijgt waardoor het juist 
opvalt in het landschap. Bovendien komt het de Stichting voor dat zichtbaarheid nu juist 
een eerste voorwaarde is voor een (effectieve) reclamemast. 

46 	Wat betreft de stelling van SAB dat de reclamemast deels wegvalt door de 
lantarenpaalverlichting van de snelweg en de lichtuitstraling van de sportvelden, merkt de 
Stichting op dat dit louter een (onaannemelijke) stelling is die door onderzoeksresultaten 
gestaafd zal moeten worden voordat daar enig gewicht aan kan worden toegekend. 

Ecoloqie 

47 	In het Rapport merkt SAB op dat niet te verwachten is dat het gebied waar de 
reclamemast wordt geplaatst deel uitmaakt van in de omgeving levende grondgebonden 
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zoogdieren, vleermuizen, vogels, reptielen en amfibieen of insecten en dat veel gebruikte 
habitats niet in het besluitgebied aanwezig zijn en niet worden aangetast. 

48 	Daarmee gaat SAB en dus het college volstrekt voorbij aan het belang van de natuur en 
de ernstige gevolgen die de reclamemast voor de natuur kan hebben. Immers, vogels, 
insecten en amfibieen kunnen door buitenverlichting gedesorienteerd raken en hun 
biologische klok kan hierdoor in de war raken. Ook is van sommige planten bekend dat de 
kleur van licht de groei kan versterken of juist verminderen. Bladeren kunnen later 
uitvallen, takken kunnen eerder uitlopen en in de herfst kan zelfs een tweede bloei 
optreden.5  Daarom wordt voor beschermde gebieden geadviseerd om een reclameverbod 
uit te vaardigen.6  Daarnaast wordt in het licht van het voorgaande in de NSVV Richtlijn 
Lichthinder aanbevolen om in gebieden met een (zeer) lage omgevingshelderheid bij het 
ontbreken van daglicht het benodigde directe licht gedurende de avond en nacht (van 
19:00 tot 07:00 uur) door voldoende afscherming te beperken tot een beperkt gebied. Ook 
wordt aangeraden om de verlichting van reclameobjecten grenzend aan landelijke 
gebieden of natuurgebieden, ongeacht de omgevingszone waarin het reclameobject zich 
zelf bevindt, uit te schakelen na 23.00 uur. 

49 	De aanwezigheid van vogelnesten en vleermuizen bij sportparken is een bekend 
fenomeen zodat veldonderzoek nodig is. Dit geldt temeer nu het plangebied de nabij 
gelegen rivier de Eem sterk beInvloedt, een beschermd natuurgebied behorend tot het 
Natuur-Netwerk-Nederland-gebied dat bedoeld is om natuurgebieden beter met elkaar en 
het omringende agrarische gebied te verbinden. Nog afgezien dat niet duidelijk is of, en, 
zo ja, welke, dieren in de omgeving aanwezig zijn, worden deze bij het vergunnen van de 
reclamemast blootgesteld aan een doordringende hoeveelheid licht gedurende negentien 
uur per dag. Gemeente Baarn en Interbest zijn immers van plan het scherm slechts 
tussen 01:00 en 05:00 uur uit te schakelen. Het is toch zeer aannemelijk dat een 
dergelijke verstoring van de natuur door onnatuurlijk licht een behoorlijke mate van 
weerslag zal hebben op de aanwezige dieren en planten. Nu geen enkel veldonderzoek is 
uitgevoerd, is de uitvoerbaarheid in het kader van de Wet natuurbescherming niet 
aangetoond zodat het ontwerpbesluit ondeugdelijk is gemotiveerd en dus niet kan worden 
vastgesteld. 

V 	TOT SLOT 

50 	Tot slot wijst de Stichting op het feit dat bij reclame-uitingen zeer regelmatig in het 
beheersgebied van een bepaalde gemeente staan, maar overduidelijk (mede) gericht zijn 
op de weggebruikers op een weg in het beheersgebied van een andere gemeente, 
provincie of het Rijk. Dat is hier het geval nu de reclamemast binnen het beheergebied 

5 	CROW, Reclame tangs wegen, mei 2017, p. 32. 
6  CROW, Reclame tangs wegen, mei 2017, p. 34. 
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van de gemeente Baarn ligt, en tevens zeer dicht bij het beheergebied van de snelweg 
wat onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat valt. Als de vergunningverlener 
niet zelf de beheerder is van de weg waarop de reclame gericht is, dient altijd met de 
wegbeheerder van die weg afstemming plaats to vinden om problemen in het 
beheersgebied van een andere wegbeheerder to voorkomen.7  Het is de Stichting niet 
bekend dat een dergelijke afstemming heeft plaatsgevonden. Mocht dit toch het geval zijn 
geweest, dan verneemt de Stichting graag de uitkomst van dit afstemmingsoverleg. 

VI 	CONCLUSIE 

Op grond van het voorgaande verzoekt cliente u af to zien van uw voornemen tot verlening van een 
omgevingsvergunning digitale reclamemast bij sportpark Ter Earn en de aanvraag voor de 
reclamemast af to wijzen. 

Hoogachtend, 
Loyens & Loeff N.V. 

L. Pustjens 

CROW, Reclame langs wegen, mei 2017, p. 28. 
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Goacht College, 

Namens client° Stichting Behoud de Eemvallei, gevestigd te Baarn, aan De Gondel 4 (3742 GM), 
die in daze zaak woonptaats kiest to Rotterdam, aan de Blaak 31 (Postbus 2888, 3000 CW 
Rotterdam) bij Loyens & Loeff NN., advocaten, belastingadviseurs en notarissen, van wie mr. J.M. 
Neete on L. Pustjens als advocaat-gemachtigden zullen optreden, bericht ik u ale volgt. 

Bij publicatie in de Staatscourant 2018, 57717 van 11 oktober 2018 heett u uw voornemen bekend 
gemaakt tot vertening van een omgevingsvergunning digitate reclamemast bij sponged( Ter Bern. U 
heeft daarbij belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om near aanleiding van dit voornemen 
een zienswIge in te dienen. 

Clients kan zich met het ontwerpbesluit niet verenigen en meakt derhalve thans van de gelegenheid 
gebruik can zienswijze in te dienen. 

FEITEN 

Bij publicatie in de Staatscourant 2018, 57717 van 11 oktober 2018 nam Stichting Behoud 
de EemvaIlei ("de Stichting") kennis van het ontwerpbesluil tot het vergunnen van een 
digitate reclamemast bij sportpark Ter Earn. Het ontwerpbesluit vergunt een digitate 
reclamemast (met tv-scherrnen) van 28 meter hoog op het Sportcomplex Ter Earn tangs 
de Al. De uitvcering van de reclamemast zal bestaan uit twee schermen met elk een 
oppervlak van ongeveer 110 m2. Ben scherm is gericht op het verkeer op de Al vanuit 
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