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Schriftelijke vragen: Metroritten mogelijk gemaakt door reclames

Geacht college, 

De Rotterdamse SP fractie heeft vernomen dat de RET van plan is om reclames te laten plaatsen in de metrotunnels1. Passagiers
van de metro krijgen dan tijdens een rit flitsende reclames te zien. Dit ‘experiment’ betekent volgens het AD voor de RET een 
extra inkomstenbron. De SP fractie vraagt zich af wat de meerwaarde is van flitsende tunnelreclames tijdens metroritten en zet 
vraagtekens bij de toepassing ervan. 

Op een video op de website van het AD is te zien dat er uit het niets aan de zijkanten van de tunnel grote en bewegende 
beelden van een horloge verschijnen. Niet iedereen kan dit ervaren als prettig en de reclames als (licht)hinder zien. Mogelijk 
kan zulke plots verschijnende reclame ook als schokkend worden ervaren.  

Rotterdam is de stad met de meeste reclames in de openbare ruimte. In de stad overheerst de commercie op sommige plekken
het straatbeeld. Vorig jaar had de SP vragen gesteld over lichtpalen gesponsord door een restaurantketen2. Toen vroegen we 
ons af of de gemeente licht in ruil voor reclame kreeg. Nu vragen we ons af of de RET niet noodgedwongen door bezuinigen, 
metroritten bekostigd door zo veel mogelijk reclames te plaatsen. 

De SP fractie heeft een aantal vragen aan de wethouder hierover:

1. Is de wethouder het met de SP eens dat de bewegende reclames in metrotunnels als onwenselijk kan worden 
ervaren? Zo nee, waarom niet?

2. Is de wethouder het met de SP eens dat passagiers de optie moeten krijgen om de reclames niet te zien? Zo nee, 
waarom niet?

3. Is de wethouder het met de SP eens dat deze experimentele vorm van reclames de beleving van een metrorit 
aanzienlijk beïnvloeden en mogelijk schadelijk kunnen zijn? Zo nee, waarom niet?

4. Beschikt de wethouder over gegevens waaruit de veiligheid en wenselijkheid van deze reclames blijkt? Zo nee, 
waarom niet? Zo ja, kan de wethouder deze gegevens met de raad delen? 

5. Is de wethouder het met de SP eens dat Rotterdam juist minder reclame uitingen moet hebben en is de wethouder 
bereid een stokje voor toepassing van deze reclames in de metrotunnel te steken? Zo nee, waarom niet?

6. Is de wethouder het met de SP fractie eens dat de RET niet rücksichtslos over moet gaan tot het plaatsen van zulke 
reclames om inkomsten te genereren? Zo nee, waarom niet? 
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1https://www.ad.nl/rotterdam/een-spectaculaire-metrorit-tunnels-worden-bewegende-billboards~ada28b25/
2https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8309235/1#search=%2219bb023997%22


