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Onderwerp:

Reclame-uitingen op rotondes

Geachte leden van de raad,

Er is behoefte om reclame-uitingen te plaatsen op rotondes in Emmen en wij zijn voornemens de
inrichting van de rotondes op een hoger kwaliteitsniveau brengen. Met deze brief informeren wij u
over het combineren van deze twee zaken.
Onze gemeente heeft tot op heden geen beleid voor reclame op rotondes. Er is een gedoogconstructie
met de huidige exploitant met daarin afspraken over de plaatsing en de financiële afdracht aan de
gemeente.
De huidige situatie wordt tot en met 31 december 2021 gedoogd en verrekend.
In augustus wordt er in overeenstemming met het gemeentelijk inkoopbeleid een meervoudige
onderhandse aanbesteding gestart. Er worden minimaal drie regionale bedrijven uitgenodigd om aan
de inschrijving deel te nemen. Na de aanbesteding wordt het werk per 1 januari 2022 op basis van de
beste prijs kwaliteitverhouding voor vijf jaar gegund, met de mogelijkheid om twee keer met twee jaar
te verlengen.
We tellen 27 rotondes waarop reclame-uitingen kunnen worden geplaatst. Met deze reclame-uitingen
worden inkomsten gegenereerd die kunnen worden ingezet om rotondes met hoogwaardig groen in te
richten, te beheren en te onderhouden.
Op het moment dat er voldoende inkomsten uit de reclame-uitingen zijn ontvangen, worden de
rotondes hoogwaardig ingericht en onderhouden, bekostigd uit deze middelen. Door de herinrichting
ontstaat een betere uitstraling van de openbare ruimte zowel op het gebied van ruimtelijke kwaliteit,
als wat betreft de herkenbaarheid van dorpen, wijken en toegangswegen. De entree van Emmen en de
dorpen en wijken wordt daardoor fraaier.
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Dit draagt naar verwachting bij aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

wethouders van Emmen,
De burgemeester,

