Antwoord
van Gedeputeerde Staten
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(d.d. 3 januari 2017)
Nummer
3258
Onderwerp
Carbid schieten in Natura 2000-gebied en stiltegebied

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting
Op 2 november 2016 heeft de gemeente Westvoorne een vergunning verleend voor
carbid schieten op 31 december 2016 van 12.00 tot 18.00 uur op het overloop
parkeerterrein aan het strand eerste slag aan de Swinsedreef in Rockanje, gemeente
Westvoorne.

1.

Bent u ervan op de hoogte dat B&W van de gemeente Westvoone vergunning hebben
verleend voor carbidschieten binnen het Natura 2000-gebied Voornes Duin en
binnen een straal van 250 meter van het Natura 2000-gebied Voordelta?
Antwoord
Ja

2.

Heeft de gemeente Westvoorne dit jaar of in eerdere jaren met de provincie of met het
Rijk overleg gevoerd over het aanwijzen van dit gebied voor carbidschieten?
Antwoord
De gemeente Westvoorne heeft in eerste instantie de onderhavige locatie
aangewezen voor het carbid schieten. Daarna heeft de gemeente met de
Omgevingsdienst Haaglanden overleg gevoerd over de mogelijkheden en
beperkingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De gemeente heeft
contact gehad met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarbij heeft
RVO aangegeven dat de activiteit naar verwachting niet zal leiden tot een overtreding
van de Flora- en faunawet.

3.

Door Gedeputeerde Staten (GS) is volgens onze informatie een vergunning/ontheffing
verleend ingevolge de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Op welke
wijze is door u vastgesteld dat er geen schadelijke gevolgen zijn voor de natuur en het
milieu?
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4.

Op welke wijze wordt er rekening gehouden met de bescherming van de daar
aanwezige flora en fauna?
Antwoord op vraag 3 en 4
Wij verwijzen naar de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA d.d. 14
december 2016 met nr. 3252 over hetzelfde onderwerp. De beoordeling op grond van
de Flora- en faunawet is uitgevoerd door RVO, zie het antwoord op vraag 2.

5.

Volgens onze informatie is deze beschikking van GS niet gepubliceerd. Is deze
informatie juist en zo ja waarom is deze niet gepubliceerd en zijn belanghebbenden
niet in de gelegenheid gesteld om bezwaar aan te tekenen? Zo nee, waar en wanneer
is de beschikking gepubliceerd?
Antwoord
Zie het antwoord op vraag 3 en 4. De conclusie is getrokken dat er geen vergunning
nodig is. Een dergelijke conclusie wordt per brief meegedeeld aan de initiatiefnemer.
Deze brief is geen beschikking.

6.

Onderzoek van Alterra1 toont aan dat binnen een afstand van 3.000 meter van
vuurwerkbronnen met een geluidsproductie van 86-105 dB er verstoring van vogels
optreedt. Op internet zien we dat carbidschieten ongeveer 110 dB geluid produceert.
Bent u het met ons eens dat het aannemelijk is dat in een groot deel van het Voornes
Duin door dit carbidschieten verstoring van vogels zal optreden? Wordt de toegestane
geluidsnorm in nota bene een stiltegebied overtreden? Zo ja, welke maatregelen gaat
u treffen? Zo nee, op grond waarvan bent u van mening dat er geen overschrijding
van geluid is in een gebied wat is aangemerkt als stiltegebied?

7.

Er zijn voldoende minder schadelijke plekken te bedenken. Waarom staat u het dan
toch toe om juist op deze kwetsbare plek een dergelijk zware verstoring van de natuur
toe te staan?
Antwoord op vraag 6 en 7
Zie voor de mogelijkheid van verstoring van vogels het antwoord op vraag 3 en 4.
Voor het overige verwijzen wij naar de beantwoording van de schriftelijke vragen van
de PvdA d.d. 14 december 2016 met nr. 3252 over hetzelfde onderwerp.

1

Van Apeldoorn, R.C. en C.J. Smit, 2006. Vuurwerk en natuur. Effecten van
evenementenvuurwerk op beschermde natuurwaarden in Zeeland. Alterra, Wageningen.
https://www.researchgate.net/publication/40111333
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8.

Bent u ermee bekend of er in Zuid-Holland nog andere gebieden voor carbidschieten
zijn aangewezen in of nabij bij natuurgebieden? Zo ja, kunt u aangeven waar en is er
voldaan aan provinciale regelgeving?
Antwoord
Dergelijke gebieden zijn ons niet bekend.

Den Haag, 17 januari 2016
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,
drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit

