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Amendement 
  

Registratienummer :  

Agendapunt/onderwerp : .. / Algemene Plaatselijke Verordening 

Sub-onderwerp : artikel 4:6d Overige geluidshinder (knalapparaat)  

Datum : 17 december 2019  

Ingediend door de fractie(s) :  CDA – VVD – LLB – DB – SGP - PvdA 

 

 

Overwegende dat 

 bij de harmonisatie van de APV’s  van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal 

in februari 2019 ervoor gekozen is om het gebruik van vogelwerende geluidsapparatuur 

(knalapparaat) nog niet op te nemen, mede omdat er verschillend mee werd omgegaan.  

 dit artikel als gespreksonderwerp is meegenomen in de voorbereiding op deze nieuwe APV 

West Betuwe. 

 in de fruitteelt het gebruik van deze knalapparaten onmisbaar is ter bescherming van de 

oogst en slechts gedurende korte tijd per jaar wordt gebruikt. 

 

Is van mening dat 

 we in de gemeente West Betuwe het gebruik van knalapparaten wel dienen te reguleren, 

maar dat het eenvoudig, werkbaar en handhaafbaar dient te zijn. 

 we in het kader van de deregulering van regels ook meer verantwoordelijkheid bij de 

fruittelers en inwoners kunnen neerleggen. 

 

De raad van de gemeente West Betuwe op dinsdag 17 december 2019 in vergadering bijeen,  

beraadslagend over de vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) West Betuwe; 

 

Besluit 

1. om artikel 4:6 Overige geluidhinder onder d., als volgt te wijzigen: 

 een agrarisch (knal-)apparaat/akoestisch middel dat wordt gebruikt ter verjaging van 

dieren (hierna: knalapparaat) waarbij: 

 het knalapparaat niet in werking is voor 07.00 uur en na 21.00 uur; 

 de kortste afstand tussen een knalapparaat en een geluidgevoelig object van 

derden tenminste 50 meter bedraagt; 

 de kortste afstand tussen het knalapparaat en de openbare weg tenminste 

50 meter bedraagt; 

 komt te vervallen 

 de knalfrequentie maximaal 10 knallen per uur bedraagt; 

 binnen 50 meter van het knalapparaat geen ander knalapparaat staat 

opgesteld; 

 komt te vervallen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Getekend: 

 

CDA _______________________________________________ 

 

 

VVD _______________________________________________ 

 

 

LLB _______________________________________________ 

 

 

DB _______________________________________________ 

 

 

SGP _______________________________________________ 

 

 

PvdA _______________________________________________ 

 

 

 

Griffie West Betuwe: uitslag stemming Totaal 

Voor       

     

Tegen       

     

Aangenomen / Verworpen 

 

 


