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Onderwerp  Ombuiging 25 – 
reclamemast N3 

 
 
Geachte mevrouw, heer, 
 
In de Kaderbrief 2022 – 2026 staat bij de ombuigingsvoorstellen een voorstel Reclamebord langs N3 
(ombuiging 25). Met deze brief willen wij u informeren dat wij  dit ombuigingsvoorstel versneld laten 
uitwerken en waarom wij daarvoor gekozen hebben. 
 
Marktverkenning 
Wij hebben een marktverkenning laten uitvoeren of dit ombuigingsvoorstel realiseerbaar was. 
De marktverkenning leverde de volgende conclusie op: 
De N3 in de gemeente Papendrecht is voor buitenreclame exploitanten interessant. 
Afhankelijk van de uitvoering en vormgeving van de reclame unit, de wensen/eisen van de gemeente en de 
aanbestedingsvorm kan de pachtafdracht variëren tussen de 20.000 en 45.000 euro per jaar. 
 
Nadere uitwerking 
Op basis van de conclusie marktverkenning hebben wij besloten dit ombuigingsvoorstel nu al te gaan 
uitwerken en aan te besteden. Dit doen wij vooruitlopend op de behandeling van alle ombuigingsvoorstellen 
bij de bespreking van de Kaderbrief 2022 – 2026 in uw raad. De reden hiervoor is dat de uitwerking en het 
daarop volgende aanbestedingstraject een lang proces zal zijn. En dat het advies is vanuit de 
marktverkenning om snel te starten omdat de markt kan veranderen. Door het proces nu in gang te zetten 
verwachten wij dat rond het 3e of 4e kwartaal een buitenreclame exploitant bekend is die een reclamemast 
langs de N3 realiseert. Dan weten wij ook wat de definitieve jaarlijkse pachtafdracht zal zijn. 
 
Uitgangspunten 
Wij hanteren bij de uitwerking de volgende uitgangspunten: 

 Duurzame reclamemast. 

 Inpasbaar in de omgeving. 

 In donkere uren wordt  het licht gedimd. 

 Vergunningsaanvraag e.d. vindt plaats door de exploitant. 

 Formaat tussen de 40 en 60 m2 qua oppervlakte. 
 
Vervolg 
Wij verwachten u in het 4e kwartaal, na afronding van de aanbesteding, de uitkomst met u te kunnen delen.  
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
de secretaris, 
 
 
 
J.M. Ansems 

de burgemeester, 
 
 
 
A.J. Moerkerke 

 


