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Geachte heer Willemse,
Op 19 januari 2021 ontving ik van u een verzoek om advies inzake een aanvraag
omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclamemast met 2 LED
schermen ter hoogte van kadastraal perceel Elst M, nummer 1857, nabij Rijksweg
A15 km 158.2 - 159.3 re. Middels deze brief geef ik u mijn reactie op uw
adviesverzoek.
De aanvraag betreft het plaatsen van een reclamemast met 2 LED schermen ter
hoogte van kadastraal perceel Elst M, nummer 1857, nabij Rijksweg A15 km
158.2 - 159.3 re.
Beoordeling plan
Het plan is getoetst aan het kader 'Beoordeling van Objecten langs
Auto(snel)wegen' (KBOA,
https://www.riiksoverheid.nl/documenten/richtliinen/2011/10/12/beoordelingvan-obiecten-langs-autowegen-en-autosnelwegen).
De bevindingen op basis van dit afwegingskader zijn als volgt:
De LED schermen worden geplaatst onder een hoek van 60 graden ten opzichte
van de rijksweg, op ongeveer 100 meter afstand van de rijksweg. Op deze locatie
is het wegbeeld redelijk rustig, en dit zal zo blijven na de verbreding in het kader
van project ViA15. Op dit moment zien wij geen bezwaar tegen de voorgenomen
werkzaamheden.
Enkele aandachtspunten ten behoeve van deze aanvraag:
Bij de beoordeling van de aanvraag dient u het kader 'Beoordeling van
Objecten langs Auto(snel)wegen te betrekken. Ik wil u daarbij expliciet
wijzen op Hoofdstuk 2.1 Slagboomcriteria, en meer specifiek op
slagboomcriterium 2 (Bewegende beelden op digitale billboards zijn niet
toegestaan, hieronder vallen ook knipperen, special effects op led
schermen en beeldwisselingen frequenter dan aangegeven in Tabel 2.) en
slagboomcriterium 3 (verblinding door objecten).
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Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Graag ontvang ik te zijner
tijd een afschrift van de beschikking.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
hoofd afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat Oost-Nederland
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