Nummer
25

Omschrijving ombuiging
Reclamebord langs N3

Taakveld
3.4 Economische promotie

Team
Beheer

Budget
€0

Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht
Nee

S/I en termijn realiseerbaarheid
S – Middellange termijn

Wettelijk Portefeuillehouder
Nee
Pieter Paans

Inhoud
ombuiging

Betrokken ambtenaar
Rien Bal / Edgar Zaagsma

Omvang ombuiging
Ambtelijk opdrachtgever
€ 20.000 - € 45.000
Monique Reeuwijk
Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd?
Het plaatsen van een reclamemast met reclamebord is mogelijk omdat wij een stuk grond hebben verworven naast de N3.
Naar aanleiding van dit ombuigingsvoorstel is een marktverkenning uitgevoerd.
Conclusie marktverkenning:
De N3 in de gemeente Papendrecht is voor buitenreclame exploitanten interessant.
Afhankelijk van de uitvoering en vormgeving van de reclame unit, wensen/eisen van de gemeente en aanbestedingsvorm kan de
pachtafdracht variëren tussen de € 20.000 en € 45.000 euro per jaar.
Formaat van het reclamebord
Het zal geen formaat worden als bij de A15 bij de Noordtunnel (die is 100m2), maar gedacht wordt aan een formaat tussen de 40 en
60m2.

Effect
ombuiging

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders?
Het effect is het verhogen van onze inkomsten door het plaatsen van een reclamemast met reclamebord. Wij stellen wel eisen aan het
reclamebord om inpassing in de omgeving zo goed mogelijk te laten verlopen.
Uitgangspunten:
• Duurzame reclamemast
• Inpasbaar in de omgeving
• In donkere uren dat het licht wordt gedimd.

•

Vergunningsaanvraag e.d. door exploitant.

Effect
personeel

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging voor het personeel is:

Reikwijdte
effect

Beschrijf hier of en in welke mate de ombuiging effect heeft op andere ombuigingen of taken van de gemeente:

Snelheid
herstel in
betere tijden

Kan de ombuiging snel teniet worden gedaan als er financieel betere tijden aanbreken voor de gemeente? Zo ja op welke termijn?

Geen.

Geen.

Ja, na afloop contractperiode.

Trends en
Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken:
ontwikkelingen
De keuze moet vallen op een duurzame reclamemast.
Realisatie

Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren?
Een vergunning en een contract.

