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Geachte Statenleden,

Eind 2016 zijn door enkele Statenleden schriftelijke vragen gesteld over het carbid schieten op

Oudejaarsdag in de duinen bij Rockanje. Het betreft de vragen met nummers 3252 en 3258.

Deze vragen zijn door ons beantwoord op 17 januari 2017. Naar aanleiding van de

beantwoording van de schriftelijke vragen en bespreking van dit onderwerp tijdens de

vergadering van de Commissie Duurzame Ontwikkeling op 25 januari 2017 zijn er door enkele

statenleden opnieuw vragen gesteld. Om op deze vragen antwoord te geven en om u allen goed

te informeren over dit onderwerp, sturen wij u deze brief. ln deze brief worden de diverse van

toepassing zijnde wettelijke kaders achtereenvolgens behandeld. Enerzijds wordt daarbij

ingegaan op de overwegingen die hebben geleid tot de vigerende besluitvorming, anderzijds

wordt inzicht gegeven in de mogelijke overwegingen die ten grondslag kunnen liggen aan nieuwe

besluitvorming. ln algemene zin moet tenslotte worden opgemerkt dat het carbid schieten op de
parkeerplaats aan de Swinsedreef in de duinen bij Rockanje reeds meer dan 15 jaar plaatsvindt.

Dit blijkt uit de ontheffingsaanvraag die de gemeente Westvoorne in november 2013 indiende bij

de DCMR.

Wet natuurbescherminq

Met ingang van 1 januari2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. Deze

wet is onder andere in de plaats getreden van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) en de

Flora- en faunawet (Ffw). De Wnb verenigt nu de bescherming van Natura 2OOO-gebieden en de

bescherming van soorten in één wet.

Wet natuurbescherminq - Natura 2000-qebieden

Sinds het najaar van 2013 is het carbid schieten op voornoemde locatie jaarlijks voorgelegd aan

de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) ter beoordeling in het kader van de Nbw. Dit vanwege

de ligging van twee Natura 2O00-gebieden in de directe omgeving. De conclusie van de ODH is in

de jaren 2013, 2014,2015 en 2016 steeds geweest dat er voor deze activiteit geen vergunning

op grond van de Nbw nodig is, omdat er geen sprake is van verslechtering van habitats of van
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significante verstoring van de desbetreffende Natura 2OO0-doelsoorten. De conclusie van de

ODH is in 2013 aan de initiatiefnemer per e-mail meegedeeld. ln de jaren2014,2015 en 2016 is

dit zogenaamde "bestuurlijk oordeel" vastgelegd in een brief. Deze brieven zijn bijgevoegd. Een

samenvatting van de ovenruegingen van de ODH is u reeds toegezonden in de beantwoording

van de schriftelijke vragen met nummer 3252. Het wettelijk kader ten aanzien van de

bescherming van Natura 2O00-gebieden is met de inwerkingtreding van de Wnb inhoudelijk niet
gewijzigd. De conclusie dat er geen vergunning nodig is, blijft derhalve van kracht.

De Vereniging Verontruste Burgers van Voorne (WBV) heeft tevens een bezwaarschrift
ingediend tegen het door de ODH verleende 'bestuurlijk rechtsoordeel'. Behandeling hiervan is in

handen van de bezwarencommissie en de ODH. Mede op basis van jurisprudentie van de Raad

van State is de verwachting dat het bestuurlijk rechtsoordeel geen appellabel besluit is, zodat het

ingediende bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Het advies van de

commissie was bij het opstellen van deze brief nog niet bekend. Nadat het advies is verleend, zal

de ODH, namens ons college, met inachtneming van het advies moeten besluiten op het

bezwaarschrift.

Wet natuurbescherminq - soortenbescherminq

Met ingang van 1 januari 2017 is de provincie Zuid-Holland ook het bevoegd gezag geworden

voor het verlenen van ontheffingen in het kader van de soortenbescherming. Dit was voorheen

een bevoegdheid van het Ministerie van Economische Zaken, vanaf januari 2014 uitgevoerd door

de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), tot en met 2013 uitgevoerd door de Dienst

Regelingen (DR). Het carbid schieten is om die reden in 2013 voorgelegd aan de DR. De DR trok

de conclusie dat er voor dit evenement geen ontheffing kon worden verleend maar dat er ook
geen ontheffing nodig is omdat de kans op verstoring van beschermde soorten erg klein is. Dit is
per e-mail meegedeeld aan de gemeente Westvoorne op 17 december 2012.
Met de inwerkingtreding van de Wnb is de inhoud van de verbodsbepalingen enigszins gewijzigd.

Het opzettelijk storen van vogels is nu niet meer verboden indien de storing niet van wezenlijke

invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. Bij een tijdelijke

activiteit die één keer per jaar plaatsvindt buiten het broedseizoen, is er geen sprake van een

wezenlijke invloed op de staat van instandhouding. Ook ten aanzien van de andere beschermde

diersoorten zijn er geen aanwijzingen dat er sprake zou kunnen zijn van een opzettelijke
verstoring.

Voor wat betreft de soortenbescherming onder de Wnb zal, gelet op het vorenstaande, de

conclusie blijven dat er geen ontheffing nodig is voor het carbid schieten.

Provinciale Milieuverordeninq - stilteqebieden

ln 2013 is voor het carbid schieten ontheffing verleend door de DCMR op grond van de

Provinciale Milieuverordening Zuid-Holland (PMV). ln de ovenruegingen bij de ontheffing heeft een

belangenafweging plaatsgevonden op grond waarvan de conclusie is getrokken dat er sprake is

van een activiteit met beperkte lokale hinder waarbij voldoende vooruvaarden gesteld zijn. Een

samenvatting van de overuvegingen van de DCMR is u reeds toegezonden in de beantwoording

van de schriftelijke vragen met nummer 3252. De ontheffing, inclusief aanvraag, is bijgevoegd.

¿t3



Ons kenmerk

DOS-201 7-0000240

e'i"jr'jUoILAND

Het besluit kan worden herovenruogen als sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden.

De situatie is gewijzigd ten opzichte van de situatie ten tijde van de ontheffingsaanvraag. De door

de DCMR verleende ontheffing is weliswaar verleend voor onbepaalde tijd, maar gaat uit van de

situatie waarin particulieren op Oudejaarsdag vuurwerk mogen afsteken vanaf 10:00 uur. Deze

regels zijn gewijzigd en in de huidige situatie is het afsteken van vuurwerk door particulieren pas

toegestaan vanaf 18:00 uur. Zodoende valt het legaal afsteken van vuurwerk in de tijd niet meer

samen met het carbid schieten.

APV oemeente Westvoorne

Op 2 november 2016 heeft de Burgemeester van Westvoorne vergunning verleend voor het

evenement'Carbid Schieten en Free Run Clinic' op 31 december 2016, op grond van de

Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Tegen deze vergunning heeft de WBV bezutaar

aangetekend en tevens de Rechtbank Rotterdam verzocht om een voorlopige voorziening te

treffen. De voorzieningenrechter oordeelde dat de bestreden vergunning naar verwachting in

bez¡,taar in stand zal blijven zodat er geen aanleiding is voor het treffen van een voorlopige
voorziening. Het verzoek werd derhalve door de rechter afgewezen.

Conclusie

De Wnb biedt geen ruimte voor het verbieden van een activiteit die geen verstorend of
verslechterend effect heeft op beschermde gebieden of beschermde soorten. Zonder dergelijk

effect is er immers geen sprake van een vergunningplicht of het overtreden van

verbodsbepalingen.

De PMV biedt ruimte voor een belangenafweging. Bij gewijzigde omstandigheden kan een

nieuwe afweging worden gemaakt.

Tenslotte zal er voor het carbid schieten steeds vergunning moeten worden verleend op grond

van de APV van Westvoorne. Bij het verlenen van een dergelijke vergunning vindt ook een

belangenafweging plaats. Gelet op de uitspraak van de voorzieningenrechter kan slechts de

conclusie worden getrokken dat de huidige afweging van belangen niet onrechtmatig lijkt te zijn.

Gezien de gewijzigde omstandigheden wordt de ontheffing heroverwogen

Hoogachtend,

Bijlagen:

- uitspraak voorzieningenrechter

- ontheffing PMV Stiltegebied DCMR

- Beoordeling Natura 2000 ODH
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Ondorworp

Ontheffing van de verboden die gelden in stiltegebieden zoals vermeld in bepaling 2.1 van bijlage 10

van de Provinciale Milieuverordening voor carbid schieten in het stiltegebied Voorne's Duin.

Geachte mevrouw Vermeulen,

lnleidino

Op 15 november 2013 heb ik van u een veîzoek ontvangen voor het verkrijgen van een ontheffing
van de verbodsbepalingen van de Provinciale Milieuverordening Zuid-Holland (PMV), bijlage 10,

Onderdeel A, bepaling 2.1, Milieubeschermingsgebieden voor stilte (hierna te noemen
stiltegebieden). Het verzoek betreft het gebruik van een locatie in het stiltegebied Voorne's Duin
t.b.v. carbid schieten op oudejaarsdag.

Relevante beoalinqen

Op grond van artikel 1.2, eerste en tweede¡ lid, van de Wet milieubeheer hebben provinciale staten
ter bescherming van het milieu een verordening vastgesteld inzake het voorkomen of beperken van
geluidhinder in bij de verordening aangewezen gebieden. Op grond van artikel 5.1.1 van de PMV,
zijn milieubeschermingsgebieden voor stilte aangewezen. Deze zijn vermeld in bijlage 6 bij die
verordening. Op grond daarvan is onder andere het gebied Voorne's Duin aangewezen.
Regels voor milieubeschermingsgebieden voor stilte zijn vermeld in bijlage 10, onder A, van de
PMV. De regels hebben onder meer betrekking op toestellen. Daaronder wordt, ingevolge bepaling
1.1 onder f van bijlage 10, onder A, van de PMV, in samenhang met artikel 1 van de Wet
geluidhinder verstaan een "toesfel dat bij gebruik anders dan door menselijke energie getuidhinder kan
ve¡oonaken, een luchtvaartuig daarcnder niet begrepen". Op grond van bepaling 2.1, tweede lid,

onder a, van bijlage 10, onder A, van de PMV is het gebruik van dergelijke toestellen verboden
"waardoor de eruaring van de natuudüke geluiden kan worden verstootd'. Met dit verbod is, blijkens de
toelichting op bepaling 2.1, bedoeld "het weren van gedngingen, dia zodanig tawaaiig en
wezensvreemd zijn aan een stiltegebied, dat zij het stille karawer van het gebied verstorcn".

Van dit verbod kan op grond van artikel 1.3, eerste lid, van de Wet milieubeheer juncto bepaling 4.1

van bijlage 10, onder A, van de PMV door Gedeputeerde Staten ontheffing worden verleend.

glad 1 van 1
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Regels voor deze ontheffingen zijn neergelegd in hoofdstuk 7 van de PMV. Op grond van artikel 7.3

van de PMV wordt de ontheffing geweigerd "indíen door het stellen van voorschriften niet voldoende

tegemoet kan worden gekomen aan het belang dat beschermd wordt door de bepaling waarvan

ontheffing wordt verleend".

Verder hebben Gedeputeerde Staten, ingevolge artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht de
rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af te wegen, voor zover uit een wettelijk voorschrift of
uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid geen beperking voortvloeit. Voorts mogen de voor
een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van het besluit niet onevenredig z'rjn in verhouding

tot de met het besluit te dienen doelen.

Oven¡reqinqen

Omdat in de gemeente Westvoorne tijdens de jaarwisseling op steeds meer verschillende locaties
geschoten wordt met carbid wil de gemeente het carbid schieten reguleren door een of meer
locaties voor carbíd schieten aan te wijzen en regels te verbinden aan het afsteken ten behoeve van

de veiligheid en ter beperking van de overlast.
De gemeente wil het carbid schieten alleen toestaan op 31 december van 12.00 tot 18.00 uur op het
overloopterrein aan de eerste Slag te Rockanje (adres Swinsedreef, Rockanje, parkeerterrein met

als ondergrond gras ter hoogte van restaurant't Golfie te Rockanje, zie bijlage van het
aanvraagformulier).

Er wordt voor deze locatie gekozen omdat op dit terrein reeds 14 jaar een vaste groep personen

zich met carbid schieten bezig houdt. Deze groep heeft veel kennis opgebouwd, Gedurende deze

14 jaar zijn er geen klachten bekend over het carbid schieten op deze locatie. Daarnaast zorgt de

beslotenheid van deze locatie ervoor dat het carbid schieten controleerbaar blijft. Andere locaties

binnen de gemeente zijn doorgaans te dicht bij woningen gelegen.

Het carbid schieten zal een verstoring geven van de ervaring van de natuurlijke geluiden in het

stiltegebied in de zin van bepaling 2.1, tweede lid onder a, van b'ljlage 10, onder A, van de PMV. Om

deze reden is verlening van een ontheffing voor de betreffende activiteiten vereist.

Zoals gezegd, wordt een ontheffing geweigerd indien door het stellen van beperkingen of
voorschriften niet voldoende tegemoet kan worden gekomen aan het belang dat beschermd wordt
door de bepaling waarvan ontheffing wordt verleend.

ln de aanvraag is aangegeven dat er geen mogelijkheden zijn om geluidsreducerende maatregelen

te treffen dan wel geluidoverlast te beperken. Het gaat juist om het geluid; de harde knal. Wel wordt
de tijdsduur beperkt tot enkele uren op één dag in het jaar. ln die periode wordt dan reeds overal in
de gemeente vuurwerk afgestoken. Ook wordt het carbid schieten beperkt tot één locatie binnen de
gemeente. Een locatie waar reeds 14 jaar deze activiteit plaatsvindt en er geen klachten van bekend

zijn. De mogel[ke hinder beperkt zich tot één locatie gedurende slechts enkele uren op êén dag in

het jaar.

lk heb ingevolge artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht de rechtstreeks bij het besluit

betrokken belangen afgewogen en constateer dat er sprake is van een activiteit met beperkte locale

hinder waarbij voldoende voorwaarden gesteld zijn.

Blad 2 van 2



{:

Ong kqnmerk

21670263

DCMR
milieudienst
Rijn mo nd

Conclusie

Het voorgaande geefi mij aanleiding om de ontheffing conform het verzoek te verlenen.

Besluit

Gelet op het voorgaande en gelet op het bepaalde in de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland
heb ik besloten om aan college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wesfuoorne
ontheffing te verlenen van bepaling 2.1, tweede lid, onder a, van Bijlage 10, onderdeel A van de
PMV, voor carbid schieten op 31 december van elk jaar van 12.00 tot 18.00 uur op de locatie zoals
genoemd in de aanvraag. De aanvraag maakt onderdeel uit van dit besluit.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van artikelT.l van de Algemene wet bestuursrecht bijons een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. Het bezwaarschrift dient te worden ingediend
binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit, onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in
de linker bovenhoek van de enveloppe en het bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden
gericht aan Gedeputeerde Staten Van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat. Postbus 90602,
2509 LP Den Haag.

Hoogachtend,

Gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland,
Voor dezen,

¡-
\t,,' ^,t Lw(I-, -

Bureauhoofd geluid DCMR Milieudienst Rijnmond

Kopie verstuurd aan

ùn
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Wet milieubeheer: formulier ten behoeve van een aanvraag tot het geven van
een ontheffing van de verboden voor stiltegebieden in Zuid-Holland (in 3-voud
indienen)

Toelichtino
Deze gegevens moeten krachtens de Algemene Wet bestuursrecht, hoofdstuk 7 en bijlage 10 van de
Provinciale Milieuverordening door de aanvragen om een onthetfing worden ingevuld.

De verboden die gelden in stiltegebieden zijn vermeld in de bepalingen 2.1 tot en met 2.4van bijlage 10
van de Provinciale Milieuverordening,
Deze hebben kortweg belrekking op een verbod tot het gebruik van toestellen, zoals airgun of andere
knalapparatuur, schietwapen, modelvliegtuig, -boot, -auto indien deze wordt aangedreven door een
verbrandingsmotor, geluidversterkers, muziekinstrumenten, in stiltebieden,
Daarnaast is het onder meer verboden zich met een motorvoertuig of bromfiets te bevinden buiten de
openbare weg, daarmee toertochten te houden of met motorboten sneller dan 9 km/h te varen.

De aanvraag moet worden ingediend bij Gedeputeerde Staten, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond,
Postbus 843, 3f 00 AV Schiedam.



1. Gegevens verzoeker

1.1 Naam: gemeente Westvoorne

1,2 Adres: Raadhulslaan 6 = Postbus 550

1.3 Postcode: 3235 AP = 3235 ZH

1.4 Plaats: Rockanje

1.5 Telefoon: 0181.408032

1.6 E-mail cv er m e ul en@wesf voorne.nl

1.7 Contactpersoon: Cora Vermeulen

1.8 Kenmerk veaoek: 83227

1.9 Datum ve¡zoek: 5 november 2013

2. Onderwerp van de aanvfaag

a. Nauwkeurige omschrijving van de activiteiten waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd.
Dit behelst in ieder gevaleen omschrijving van:
een beschrijving van de gedraging waaruoor een ontheffing wordt verzocht, daaronder begrepen
gegevens omlrent constructie, afmetingen en het gebruik van ínstallaties of andére werken;
een of meer kaarten op een zodanige schaal dat een duidelijk beeld wordt verkregen van de plaats
waar de gedraging zal plaatsvinden;

Activiteit Carbidschieten tijdens Oudejaarsdag aan de Swinsedreef te Rockanje tussen '12.00 uur
en 18.00 uur.

Constructie: Het voorstel voor de wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) hoe het
carbidschieten geregeld moet worden moet helderheid geven over de toegestane
constructie:

Artikel 2:73b Garbidschieten in de openlucht
1. Carbidschieten in de openlucht is verboden.
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover carbidschieten plaatsvindt buiten de

bebouwde kom, waarbii het bevoegde bestuursorgaan een plaats in de gemeente heeft
aangewezen en:
a) Degene die met carbid schiet moet tenminste 18 jaar zijn;
b) Geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het

carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar,
schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;

c) Oe te gebruiken bussen opgesteld zijn in een horizontale lijn, waarvan de opening gericht is op
het schootsveld;

d) Het vrije schootsveld bedraagt tenminste 75 meter en daarln zijn geen openbare paden en/of
wegen gelegen;



e) Toeschouwers moeten een afstand van 10 meter tot de schietplaals aanhouden, deze
afstand moet worden aangegeven door linten of hekken;

f) Er mag niet geschoten worden in de richting van personen, dieren of nabijgelegen
gebouwen;

g) Er mag enkelgebruik worden gemaakt van (melk)bussen met een maximale inhoud van
S0liter;

h) Het deksel van de melkbus moet met een touw worden bevestigd aan de melkbus of
de ca¡bidbus is met een zachl voorwerp (voetbal, plâstic zak) afgesloten;

i) Het carbidgas moet op een veilige manier worden aangestoken. D¡rect aansteken met
een aansteker is niet toegestaan;

j) Afval veroozaakt door de activiteit moet na affoop direct worden opgeruimd.
3. Het bevoegde bestuursorgaan kan onthefling verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod
4. Op de ontheffing is paragraaf 4.'1.3.3 van de Algemene wet bestuursrechl (positieve

fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
5. Dit artikel is niet van toepassing, voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en

munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het
Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Bijlage I > kaart van de locatie.

b. de reden en noodzaak van de voorgenomen activiteiten;

lnleiding
ln de gemeente Westvoorne wordt t¡jdens de jaanrisseling op sleeds meer verschillende locaties
geschoten met carbid. Dit heefi ertoe geleid dat het carbidschielen tijdens de evaluat¡e van de

laanvisseling in de raadscommissie van januari 2013 is besproken. Vanuit de raadscommissie is
aangegeven om een of meer locaties voor carbidschieten aan te wijzen en regels te verbinden aan het
afsteken ten behoeve van de veiligheid en ter beperking van de overlast.

3. AanpaUultvoerlng
Bij cle komende APV wijziging (nog voor de jaarwisseling 2013/2014) wordt de raad voorgesteld een
verbodsartikel in de APV op te nemen om het carb¡dschieten te verbieden. Het voorstel geeft het
college van burgemeester en wethouders de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen waar
carbidschieten wordt toegestaan.
De commissievergadering BZM van 4 november heeft de burgemeester vezocht om als gemeente een
locatie aan te wijzen.
De voorkeur ligt voor het carbidschieten bij het behoud van de mogelijkheid van het gebruik van het
overloopterrein aan de Eerste Slag te Rockanje. (adres Swinsedreef, Rockanje> parkeertenein met als
ondergrond gras ter hoogta van 't Golt¡e te Rockanje).

Motivatie
Op dit terein wordt door een vaste groep personen die verstand heEfi van carbidschieten
gedurende 14 jaar op Oudejaarsdag ergens tussen 12 uur en 18.00 uur carbid
afgeschoten.

Gedurende deze 14iaar zf¡n er geen klachten þekend over het carbidschieten op deze
locatie bijde politie dan welde gemeente.

Het verplaatsen naar een andere locetie kan juist klachten opleveren. Voor een altematief
zit je al snel op een locatie wear te dicht woningen op staan.

Het geluid is wel eens waar hard, maar wordt door de bomen gedempt waardoor hct geluid
en de verplaatste luchtdruk minder ver draagt.

Andere init¡at¡even kunnen door het instellen van het verbod op carbidschieten venrezen
worden naar deze locatie en begeleid worden door de aanwezige organísatíe.
Het voorkomt dat personen die geen verstand hebben van carbidsch¡eten, overlast
veroorzaksn of andere bedoelingen hebben niet aangepakt kunnen worden, zoals nu het
geval ¡s.

De beslotenheid die het veldje aan de Eerste Slag zorgt dat het carbidschieten
controteerbaar blijft. Het aanwezige dijkje zorgt voor een natuurlijke afscheiding met de rest
van het gebied en voorkomt een aanzuigende werking van publiek.

c. de periode in dagen en t¡jdst¡ppen waarop de activiteiten zullen plaatsvinden



d

e

Penode 31 december lusseñ 12 00 uur en 18 00 uur

Een aanduidrng of schattrng van de gelurdshinder in het gebred
Geludshinder bi1 regelmaal een harde knal Db(a) en Bb (c) onbekend

De mogelrlkheden om gelurdshrnder te voorkomen cq te beperken
Er is geen mogelijkheid om de geluidshinder te voorkomen dan wel le beperken Het gaat Juist om
het geluidc De harde knal

g

Kan tegemoet worden gekornen aan het belang dat beschermd wordt door de bepa|ng waarvân
ontheffing wordt gevraagd?

De activ¡te¡t wordt beperkt tot êên dag, gedurende de periode gelegen tussen 12 00 uur en 18 00
UUT.

Zo ja, op welke wijze?

De activiteit wordt beperkt tot éën dag, gedurende de penode gelegen tussen 12 00 uur en 18 00
uur.

h Aanduiding vän de bepalingen van de PMV op grond waarvan ontheffing verleend zal worden

3. Ondertekening

Ondergelekende verzoekt Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ontheffing te verlenen voor
bovenomschreven activiteiten (inclusief datum)

Met vriendelijke groet,
en wethouders van

Peter ng
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uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Bestusrsrecht 3

zqqknummer KAT 1617744

uitspraak van de voorzieningenrcchler v¡n 23 december 2016 op het verzoek om
voorlopige voorziening in de zask luss€n

de Vereniging Yerontruste Burgen van Voorne, te Westvoome, ver¿oekster,
gemachtigden: H. &lzes.Van Loon cn J. Compter,

en

de burgemeer$r vatr Westvoorne, verrreerder,
gemachtigden: L. Buis cn N. Padmos.

Als derde belanghebbende heeft deelgenomen aan het geding: de Evenementen St¡cbtiäg
\ilestvoorne, vergunnin ghoudster.

Procewerloop

Bij besluitvan 2 november2016 (het best¡eden besluit) heeft verweerder vergunning
ve¡leend voor het evenement Cnrbid Sohieten en Free Run Ctinic op 3 I december 2016 van

12.(Ð uur tot I 8.00 uur op het overloop parkeeÊenein van het sh¿nd, I' Slag aan de

Swinsed¡eef te Rockanje.

Tegen dit besluit heeft ve¡zoekster bezwaar gemaakt. Tevens heeft verzoekster de

voorzieningenrechter vcr¿ocht een voorlopige voorziening te treffen.

Het onderzoek ter zitting heefr plaatsgevonden op 20 december 20 I 6. Ve¡zookster heeft zich
laten veßegenwoordigen door haar gemaehtigden. Verweerdcr heeft zich eveneens laten

vefiegenwoordigen door zijn gemachtigden. Vergunnínghoudster is vertegenwoordigd door
haa¡ voor¿iner E.O. Montebsn.

Overwegingen

l. Aan het bestreden besluit heeft verweerder len grndslog gelegd dat vergunning is
verleend op gond van artikel 2.25 van de Atgemene Plaatselijke Verordening (APV)' Aan
de vergunning zijn voorschriften verbonden van de gemeente, politie, GHOR en de

brandweer. Voor het evenement is ontheffìng nodíg vrn dc Natuu¡beschermingswet 1998

(Nbw) en een ontheffing van de Flora- en'faunawet'(Ffw),

2. Ingevolge artikel E:E l, eerste lid, van de Awb kan, indien tegen eco besluit bij de

rechtbank beroep is ingesteld dan wel, voorafgaande aan €en mogeliik beroep bij de

rechtbanþ bezwa¡r is gemaakt of administratief bcroep is ingestetd, de

voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is ofk¡n wo¡den in de hoofdzaak, op
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verzoek een voorlopige voorzienang teffen indien onverwülde spoed" gelet op de betrokken
belangen, dat vereíst.

l{et oordeel van de voorzieningenrechter heeR een voorlopig karsher en bindt de rechtbank
in een (eventueel) bodemgeding niet.

Hct bes$eden besluit is genomeo op basis van dc Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
van de gemeente lffestvoome,

De evcnemenlenvergunning is verlccnd op voet van artikel 2: I 5 van de APV.
Op grond va¡ ¡likel l;8 van de APV kan de vergunning ofontheffing door het daartoe

bevoegde bestuursorgaan worden geweigerd in het belang van:
a. de openbare orde;
b. de openbare veiligheid;
c. de vollcsgezondheid;
d. de bescherming van het milieu.

2, Yerzoekster stelt dat het carbidschiete¡ plaatsvindt binnen ee¡¡ Natura ?000-gebied

en verstoring zal veroorzaken vsn de fauna vån dit gebied.

2.1 Uit de brief van 5 december 2016 v¡n de Omgevingsdienst Haaglonden volgt dat
ec¡ toets is uitgevoerd. Het parkeerterrein ligt in het Natr¡ra 2fi)0-gebied Voornes Duin, op
een afstand van 250 meter ligf het Natura 2fi)0-gebied Voordelta. De Omgevingsdienst
Haaglonden concludeert dat het carbidschieten en de Free Run Clinic niet leiden tot een

neggtief etreet op de instandhoudingsdoelstellingen van Voo¡ens Duin en Voordelta.

Yerslechlering ofsignificante vcrstoring de instandhoudingsdoelstellingen v¡n beide

Natura-2000 gebieden zijn niet aan dc orde. Een vergunning op grond van afikel l9d, eerste

lid van de Nbw is niet nodig, volgens de Omgevingsdienst Haaglanden.

2.2. Gelet op deze conclusie is er geen grond om aan te nemen dat de Nbw in de weg

staåt årn de vergunningverlening. Daarom en omdat verr¡ekster de gestelde strijdigheid met

de Nbw, sl aangenomen dat dit aspcct kan worden geschaard onder artikel l:8, onder d' van

de A.PV, niet heeft onderbouwd, ksn deze grond niet slagen.

2.3. De voorzieningenrcchter ovenveegt dat de Ffir een åpar toefsingskader kent ten

aanzien van de vraag ofer een onthefüng zoals bedoeld in die wet verleend dient te worden.

Alleen indien op voorhand duidelijk i¡ dat de gevraagde vergunning leidt tot overtreding

van de Ffrp had de evencmentcnvergunning geweigerd moeten worden.

2.4. Danryan is nict gebleken, Ook yoor de Fñr geldt dat vetzoekster haar grond dat de

vergunning zal leiden tot een verstoring van de f¡una nicl heeft ondcrbouwd. Verzoekfer
le idt uit de e-mail van I ? decembe r 201 3 van de medewerker Flora- en feunalvet van de

Dienl Regelingen van het Ministerie van EconomischeZaken asn C. Vermeslen af d¡t
carbidschieten in strijd is mefdc Ffu..Ðe strekkingvan'de'eomailis svenweljuistdatde
kans dat met het carbidschieten de Fñr wordt overtreden klein is, zodat om die reden de

gemeente is vezosht do asnvÍaag om ontheffing in te trekken. Verweerder heefr ter zitting
betoogd dat in het bestrcden besluit ab¡¡sievelijk is weggelrten dat ook aan de vergunníng

wordt voldaan als gecn ontheffing wordt verleend omdat de wet niet wcrdt overtreden.

Ven¡veerder heeft aangcgcven dat de vergunninghoudster verantwoordelijk is voor de

onthefüng. De gemachtigde van vergunninghoudster heeft ter zitting verklaard dat hij

J15
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contact h€eft gehad met medewerkers van het RVO en rnet hen he! s8oomschema heeft
doorlopen over de sanvråag, waarbij is vastgesteld dat er geen ontheffing nodig is.
Derhalve is er geen gmnd voor het oordeel dat op vooríand moet worden aangenomeo dat
de Fñv aan de uitvocrbaarheid van de vergunning in de weg staa! in welk geval de aanvraag
had moeten worden geweigerd.

3. Ter zitting heeft verzoek¡ter aangevoerd dat het rappof van de DCMR Milieudicnst
Rijnmond v¡n 2l november 2013 op onjuiste grondslag is gebaseerd. De
voor¿¡eningenrechter stelt vast dat het gaat om een besfuit vån gedeputeerde stûten van
Zuid- Hollan{ waarin ontheffìng is verleend van verbodsbepalingen uit de Provinciale
Milieuve¡ordening Zuid-Holland voor het carbidschieten op 3l december voor alle jarsn.
Dit besluit staat niet ter beoordeling.

4. Ver¿oekster stelt dat carbidschieten luchtverontreiniging veroorzaakt. De
voor¿¡en¡ngenrechter stelt vast dat deae grond niet is onderbouwd, Niet gebleken is dat de
veronüeiniging zodanig is dal de vergunning om die reden moet wordçn geweigerd.

5. Verzoekster stelt dat carbidsshieten geen hrditiÊ is in Westvoome. Darrgelaten dat
niet ¡elevant is ofer een dergelijke trad¡tiç bçsflåt, in het ¡{¡der vôn de vraag of vergunning
ksn wordcn verleend is uit de slukken op te maken dat er in elk geval reeds een aantatjaren
carbid wordt geschotcn in Westvoomc.

6. Venzoekster sleltdat het evsn€m€nivoorslcchts weinig aanhangers wordt
georganiseerd Op intemet worden deelnemcn uit het gehele land opgeroepen naar
lrVestvoorne te komen. Vozoekst€r vrccst dst het evenement aananigende werking zal

hebben vanwege het verbod in andere gcmeent€n, zoals het Westland.

6.1 Het aanial aanhangers van het carbidschieten is geen reden voor weigering van de

vergunning. In de værschriften die aan de vergunning zijn verbonden, is bepadd dat de

deelnemers aan het carbidsshieten inwoner moeten zijn van Westvoome. Indien deze

voorwasrde wordt oveñreden, kan verweerder daarlegen handhavend optreden. Verweerder

heeñ verklaard op naleving van het voorschrift toe te zien.

7, Ter zitting is nog betoogd dat de vergunning niet in overeenstemming is met de

regels van de landelijkc overheid om de geluidoverlast op 3 I december te beperken tot de

uren tussen I 8.00 uur en 2,0Û uur. Voor zover verzoekster duidt op de regels voor hct

afstcken van vu¡nuerk staan die los van de verleende vergunning.

8. Uit het voorgaande volgt dat in beanaar het bestreden besluit na¡r verwachting in

stand zal blijvcn, zodat er geen aanleiding is voor het treffen van een voorlopige
voorzioning.

9. Voor een proceskostenveroordcling bestaat geen aanleiding.

4iS
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Bwlissing

De voorzieníngenrechter wijst het ve¿oek om voorlopige voorziening af'

Deze uitspnak is gedaan door mr. L.E.M. Wilbers-Tasela¡r, voorzieningenreshler, in

aanwezigheid van mr. !.M,L.J. Spicringg grifüer. Ðe beslissing is in het openbaar

uitgespmken op 23 decernbcr 2û16.

Afscluift venonden aan pâfi¡jen op: e 3

Rechtsmlddel
Tcgen deze uínprank staat geen rechtsmiddel open.

9t5
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Stichti ng Evenementen Westvoorne
T.a.v. de heer O. Monteban
L Manintveldstraat 12

3235 BS ROCKANJE

o 5oüË1. ¿ott
Ons Kenmerk Affieling Contaclpeßoon

0DH-201il0,l15411 Toetsing & Vergunningverlening Milieu B. Schoutsen

Zaaknummer Team
T&V Groen, Lucht & EV00467099

Ljw Brief
17 november 2016

Bi¡lage(n) llw Kenmerk

Beren
CaÉidsc-hieten Swinædreef, Rocl<anje, in Natura 20fi)4ebied Voomes Duin

Natuurbesdermingswet I 998Met natuurbæcherming 201 7

omgevingsdienst
HAAGLANDEN Bezoekedres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW Den Haag
Postadrês
Postbus 14060
2501 GB Don Haag
T (070) 21 899 02
E vergunningen@odh.nl
I www.odh.nl

Telefoonnummer
06 528 84 448

Email
bob.schoutsen@odh.nl

Geachte heer Monteban,

Op 17 november 2016 hebben wij uw vezoek ontvangen voor toetsing ingevolge de

Natuurbeschermingswet 1998 (verder: de Nbw) van het jaarlijks carbidschieten op 31 december lussen

1 2:00 en 18:00 uur en het organiseren van een Free Run Clinic op het parkeertenein aan de Swinsedreef
(tegenover Swinsedreef 22) te Rockanje, gemeente Westvoome. Dit parkeerterrein ligt binnen het Natura

2000-gebied Voomes Duin (verder: Voomes Duin). Op 22 november 2016 hebben wij aanvullende gegevens

(kaartje met locatie van de evenementen, huisregels en evenementenvergunning) ontvangen.

De door ons ontvangen informatie bevat onder andere de volgende gegevens:

- Het carbidschieten vindt plaats op het parkeerterrein aan de Swinsedreef, conform de gemeentelijke
APV.

- ln de huisregels van de organisatie is aangegeven, dat carbidschieters inwoner van de gemeente

Westvoorne moeten zijn.
- De Frce Run Clinic vindt uitsluitend plaats op een klein cleel van het parkeerterrein aan de Swinsedreef
- Er wordt gebruik gemaakt van (melk)bussen met een maximale inhoud van 50 liter (conform de

gemeentelijke APV).
- Het carbidschieten werd op deze locatie al ruim 15 jaar gedaan op oudejaarsdag (31 december).
- Het evenement vindt elk jaar uitsluitend plaats op 31 december tussen 12:00 en 18:00 uur (buiten het

broedseizoen).
- Eventueel achtergebleven afual en materialen zullen meteen na afloop worden verwijderd.

Booordeling
Het carbidschieten en de Free Run Clinic zullen vanaf 2016 jaarlijks op 31 december tussen 12:00 en '18:00

uur plaatsvinden op het parkeerterrein aan de Swinsedreef te Rockanje binnen Voomes Duin.

De verstorende factor van carbidschieten is het knalgeluid. Het carbidsch¡eten geschiedt vlak boven de
grond, waardoor het geluid en dus het eventuele effect van het carbidschieten mede door de omringende

duinen wordt gedempt.

Op een ander deel van het parkeerterrein (tegenover Grand Cafê Swins) vindt de Free Run Cllnic plaats, dít
is een hindernisrace (rennen, klimmen en springen). Daarbijwordt gebruik gemaakt van obstakels, die na

afloop worden verwijderd.



omgev¡ngsdienst
HAAGLANDEN

Voornes Duin
Het parkeerterrein ligt binnen Natura 2000gebied Voornes Duin, diltenein is geëxclaveerd.

Het Voomes Duinis aangewezen voor verschillende habitattypen en habitatsoorten. Habitattypen zijn niet
gevoelig voor geluid, een effect op de habitat$pen is derhalve uitgesloten.

Voor wat betreft de habitatsoorten zou de Noordse woelmuis van belang kunnen zijn. Maar gezien de
aßtand van ruim 5 km van het leefgebied tot de Swinsedreef kan verstoring van de Noordse woelmuis met
zekerheid worden u itgesloten.

Voor wat betreft de broedvogels: het carbidschieten vindt plaats buiten de broedperiode en bovendien liggen
beide de broedgebieden (Breede Water en Quackjeswater) op ruim 2,5 km afstand van het parkeerterrein

aan de Swinsedreef. Een verstorend effect op de voor Voornes Duin aangewezen broedvogels kan hierdoor

worden uitgesfoten.

Voordelta
Naast het Voornes Duin is ook het op circa 250 meter alst¡and van het parkeerterrein gelegen Natura 2000-
gebied Voordelta (verder: Voordeltal relevant voor een beoordeling op verstoring van aangewezen
habítatrichtlijnsoorten en een aantal vogelrichtlijnsoorten.

ln de Voordelfa gebruiken de (habitatrichtlijnsoorten) grijze en gewone zeehonden de drooggevallen delen
van de Hinderplaat om te rusten, jongen te werpen en te zogen (1 meitot I september) en om te verharen
(juli tot half september). De locatie van het carbidschieten ligt in het duingeb¡ed op meer dan 3 km aßtand
van de Hinderplaat en het evenement vindt plaats op 31 december. Gelet op de afstand èn de periode,

waarop de activiteit plaatsvindt, kan een significant verstorend effect door beide evenementen op deze
soorten worden uitgesloten.

De meeste vogelsoorten in de Vooñelfa verblijven op de Slikken van Voorne en rond de Hinderplaat. Deze
platen liggen op meer dan 3 km afstand van de locatie van het carbidschieten in het duingebied. Gelet op de

afstand kan een significant verstorend effect door beide evenementen op de voor de Voordelta aengewezen
vogelsoorten worden u itgesloten.

Gonclusie
Gelet op de hierboven beoordeelde aspecþn leidt het carbidschieten en de Free Run Clinrb niet tot een
negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen van Vooñelta en Voornes Duin. Verslechtering of
significante verstoring van de instandhoudingsdoelstellingen van beide Natura 20OOgebieden zijn n¡et aan

de orde. Een vergunning ex artikel 19d, eerste lid, van de Nbw niet nodig.

Ook is gelet op de Wet natuurbescherming (Wnb), die op 1 januari 2017 in werking treedt, een vergunning

ex artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb in de toekomst niet nodig, omdat de instandhoudingsdoelstellingen
van de Natura 20O0gebieden Voordelta en Voomes Duin onveranderd blijven.

lnform¡tie
Wijwijzen u erop dat indien de voorgenomen activiteit afwijkt van hetgeen in de aangeleverde gegevens is

vermeld, dit ertoe kan leiden dat wel een vergunning krachtens de Nbw, of (straks) de Wnb nodig is.

Aanpassing van het carbidschieten en de Frce Run Clinic zal dan opnieuw ter toetsing aan ons voorgelegd

moeten worden.

Wij maken u erop attent, dat er nog andere (wettelijke) bepalingen van kracht kunnen zijn, zoals de Flora- en

faunawet. Op grond van de Flora- en faunawet kan een ontheffing nodig zijn. Zie voor meer informatie (tot

en met 31 december 2016) het Klantportaal op de internetsite van de Riiksdienst voor Ondernemend

Nedertand van het Ministerie van Economische Zaken: https.{Inijn.rvo.nl/flora-en-faunawet-ontheffinq-en-

vriigtgllinq. Per 1 januari 2017 worden deze taken aan de provincies overgedragen en kunt u zich wenden tot

de Omgevingsdienst Haaglanden, die voor uitvoering van deze taken (per 1 januari 2017 in het kader van de

Wet natuurbescherming) binnen de provincie Zuid-Holland namens Gedeputeerde Staten is gemandateerd.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact opnemen

met de contactpersoon uit het briefhoofd. Wij vezoeken u daarbij het zaaknummer te vermelden,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

voor dezen,

ing. L.

Hoofd ng & Vergunningverlening Milieu

van de Omgevingsdíenst Haaglanden

Afschrift aan:
- OmgevingsdienstZuid-Holland Zuid, pla meldingNbwet@ozhz.nl;
- DCMR Milieudienst Rijnmond, Afd. Reguleren en Advies, Bureau Geluid en Veiligheid, Postbus 843,

3100 AV Schiedam;
- Gemeente Westvoorne, t.a.v. de heer G.C.J. Nagtegaal, gcj.naqteqaal@y¿estvoorne.nl;

- Natuurmonumenten, t.a.v. de heer T. Sluijter, Oostdijkseweg 814, 3252 LM Goedereede;
- Stichting Duinbehoud, stichtinq@duinbehoud.nl;
- Partij voor de Dieren, pcs.keii(ôp-Zh.nl;

- Vereniging Verontruste Burgers van Voorne (WBV), info@vvbv-voorne.nl;
- Mevrouw J. van Hoey Smith, tpesthuys@kpnmail.nl;
- A. Oorschot, tonoorschot(Ohotmail.com.

3




