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Onderwerp
Schieten carbid Westvoorne

Aanleiding
De gemeente Westvoorne heeft een vergunning verleend voor het schieten van carbid
in een gebied dat zich bevindt in Voornes Duin. Voornes Duin maakt onderdeel uit
van Nature 2000 en is dus Europese topnatuur. Bij alle activiteiten en ontwikkelingen
die in dit gebied plaatsvinden dienen behoud en versterking van de natuurwaarden
voorop te staan. De Natuur en Milieufederatie heeft bezwaar gemaakt tegen de door
de gemeente verleende vergunning, zie meer op
http://milieufederatie.nl/nieuws/carbid-schieten-in-europese-topnatuur-onacceptabel/.
Volgens informatie op internet kan het geluid van carbid schieten tot 110 decibel zijn.
Carbid schieten zou daarom niet in de bebouwde kom en op 500 meter van een
vogelbeschermingsgebied moeten plaatsvinden, zie http://mens-ensamenleving.infonu.nl/diversen/148333-carbidschieten-op-oudejaarsdag.html.
Het komt ons vreemd voor dat een dergelijk activiteit past bij de bescherming van
natuur (N2000gebied) en het beleid voor stilte gebieden. Wij stellen u daarom graag
de volgende vragen

1.

2.

Klopt het dat de Omgevingsdienst Haaglanden wat betreft de N2000 doelen en de
DCMR voor wat betreft het stiltegebiedenbeleid namens de Provincie toestemming
hebben gegeven voor het schieten van Carbid in het Nature 2000 gebied? Zoja, op
grond van welke argumenten is deze toestemming gegeven?
Op grond van welke onderzoeken is aangegeven dat er geen schadelijke gevolgen
optreden voor de natuur en de dieren in het bijzonder?
Antwoord
De Omgevingsdienst Haaglanden heeft het carbid schieten in 2013, 2014, 2015 en in
2016 beoordeeld op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 en heeft daarbij
getoetst aan de Natura 2000-doelstellingen. De DCMR heeft op 21 november 2013
ontheffing verleend voor onbepaalde tijd op grond van de Provinciale
Milieuverordening Zuid-Holland en het beleid met betrekking tot stiltegebieden voor
het carbid schieten op het parkeerterrein aan de Swinsedreef te Rockanje binnen het
Voornes Duin.
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Natura 2000
De Omgevingsdienst Haaglanden heeft namens Gedeputeerde Staten de activiteit
beoordeeld voor wat betreft de vergunningplicht als bedoeld in de
Natuurbeschermingswet 1998. De conclusie van deze beoordeling was, in vier
opeenvolgende jaren, dat significante verstoring van Natura 2000-soorten en/of
verslechtering van habitats kan worden uitgesloten en dat er derhalve geen
vergunning nodig is. De volgende overwegingen zijn daarbij gemaakt.
De Omgevingsdienst Haaglanden heeft geïnventariseerd waar zich de dichtstbijzijnde
leefgebieden van relevante habitattypen en habitatsoorten bevinden. Ook heeft zij het
gebied bezien op geluidseffecten. De verstorende factor van carbid schieten is geluid.
In tegenstelling tot vuurwerk vindt het carbidschieten vlak boven de grond plaats,
waardoor het geluid, en dus het effect van het carbidschieten, mede door de
afscherming door de omringende duinen, minder ver reikt dan van vuurwerk dat op
deze dag wordt afgestoken.
Het Natura 2000-gebied “Voornes Duin” (verder: het Voornes Duin) is aangewezen
voor verschillende habitattypen en habitatsoorten (daarvan is de Noordse woelmuis
relevant) en voor enkele broedvogels. Het dichtstbijzijnde leefgebied van de Noordse
woelmuis ligt op ruim 5 km afstand van de Swinsedreef. Op deze afstand is het geluid
van het carbidschieten niet meer waarneembaar in het omgevingsgeluid en treedt er
geen verstoring van de Noordse woelmuis op.
Het carbidschieten vindt plaats buiten de broedperiode en bovendien liggen de beide
broedgebieden (Breede Water en Quackjeswater) op 2,5 km afstand van het
parkeerterrein aan de Swinsedreef, zodat geen significante effecten zijn te verwachten
op de voor Voornes Duin aangewezen broedvogels.
Naast het Voornes Duin bevindt ook het Natura 2000-gebied “Voordelta” (verder: de
Voordelta) zich binnen de invloedssfeer van het carbid schieten. In de Voordelta
gebruiken de grijze en gewone zeehonden (doelsoorten) de drooggevallen delen van
de Hinderplaat om te rusten, jongen te werpen, te zogen en om te verharen. De
locatie van het carbid schieten ligt in het duingebied op meer dan 3 km afstand van de
Hinderplaat. Een significant verstorend effect op deze soorten kan hierdoor worden
uitgesloten.
De meeste vogelsoorten in de Voordelta verblijven op de Slikken van Voorne en rond
de Hinderplaat. Deze platen liggen op een afstand van meer dan 3 km van de locatie
van het carbidschieten in het duingebied, zodat geen effecten zijn te verwachten op de
voor de Voordelta aangewezen vogelsoorten.
Tenslotte heeft een schouw plaatsgevonden. Tijdens de schouw, uitgevoerd op
verzoek van de Omgevingsdienst Haaglanden op 21 december 2013, zijn de in de
omgeving aanwezige dieren geïnventariseerd, tijdens de schouw op 2 januari 2014 na
het carbid schieten is geconstateerd dat de geïnventariseerde dieren nog aanwezig
waren.
Provinciale Milieuverordening
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 bijlage
10, onder A, van de Provinciale Milieuverordening. Om deze reden is verlening van
een ontheffing voor de betreffende activiteiten vereist.
De tijdsduur van het carbid schieten is beperkt tot enkele uren op één dag in het jaar.
In die periode wordt dan reeds overal in de gemeente vuurwerk afgestoken en is
derhalve sprake van een grote mate van omgevingslawaai. Ook wordt het carbid
schieten beperkt tot één locatie binnen de gemeente en wordt daarmee de overlast bij

woongebieden sterk beperkt. Het parkeerterrein aan de Swinsedreef te Rockanje
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binnen het Voornes Duin is een locatie waar reeds meer dan 15 jaar deze activiteit
plaatsvindt, zo blijkt uit mededeling van de gemeente Westvoorne. Ten tijde van de
aanvraag waren hierover geen klachten bekend.
De afweging tussen een in de tijd beperkte verstoring van de ervaring van de
natuurlijke geluiden in het stiltegebied op een moment dat er al verstoring plaatsvindt,
het maatschappelijk belang om het carbid schieten te beperken tot één locatie en de
afwezigheid van klachten ten aanzien van de verstorende activiteit heeft geleid tot het
verlenen van een ontheffing.

3.

Hoeveel geluid kan en mag er geproduceerd worden?
Antwoord
Er is geen maximale geluidsproductie gekoppeld aan de ontheffing die is verleend
door de DCMR. De Omgevingsdienst Haaglanden heeft geconstateerd dat op grond
van de verstrekte gegevens een vergunning ex artikel 19d, eerste lid, van de wet niet
nodig is. De beperkende factor voor het geproduceerde geluid wordt bepaald door het
gebruik van (melk)bussen met een maximale inhoud van 50 liter.

4.

Welke alternatieven zijn beoordeeld? Kan de provincie bij het beoordelen van
dergelijke activiteiten inzetten op alternatieve locaties?
Antwoord
In de gemeente Westvoorne werd tijdens de jaarwisseling op steeds meer
verschillende locaties geschoten met carbid. Dit heeft ertoe geleid dat het carbid
schieten tijdens de evaluatie van de jaarwisseling in de raadscommissie van januari
2013 is besproken. Vanuit de raadscommissie is aangegeven om een of meer locaties
voor carbid schieten aan te wijzen en regels hieraan te verbinden ten behoeve van de
veiligheid en ter beperking van de overlast. Daarbij is gekeken naar tot dan toe
gerapporteerde klachten en de afstand tot woongebieden en de bij woningen ontstane
hinder. Om die redenen is gekozen voor het parkeerterrein aan de Swinsedreef te
Rockanje binnen het Voornes Duin.
Wij beoordelen een voorgestelde activiteit op zijn effecten op Natura 2000. Daarbij
bepalen wij niet de keuze voor de locatie van die activiteit. Dat is aan de
initiatiefnemer.
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Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,
drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit

