Amendement
Registratienummer
Agendapunt/onderwerp
Sub-onderwerp

8 / Algemene Plaatselijke Verordening

Datum

artikel4:5b (Geluid)hinder in de openlucht
1 9 februari 201 9

lngediend door de fractie(s)

CDA

De raad van de gemeente West Betuwe op 19 februari 2019 in vergadering bijeen, beraadslagend
over de vaststelling van de gehaimoniseerde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) West Betuwe.

Overwegende dat
er in de voormalige gemeente Geldermalsen geen regelgeving in de APV was opgenomen
voor het gebruik van vogelwerende geluidsapparatuur in de openlucht en dat in de
voormalige gemeenten Neerijnen en Lingewaal artikelen waren opgenomen die al afwijkend
waren van het artikel in de concept-verordening van de VNG.
in de fruitteelt het gebruik van deze vogelwerende geluidsapparatuur onmisbaar is ter
bescherming van de oogst en slechts gedurende korte tijd per jaar wordt gebruikt.

-

de Betuwe een belangrijke plaats inneemt binnen de fruitsector in Nederland en we dat
blijvend willen stimuleren en faciliteren.

ls van mening dat
het gebruik van de vogelwerende geluidsapparatuur tot nu toe niet tot noemenswaardige
klachten heeft geleid leidt en dat deze vaak in onderling overleg tussen teler(s) en inwoner(s)

-

naar tevredenheid wordt opgelost.

-

we in de gemeente West Betuwe het gebruik van vogelwerende geluidsapparatuur dienen te
reguleren, als de behoefte uit onderzoek blijkt en we daarbij vooraf eerst alle betrokken
hebben gehoord.

-

dit artikel daarom nu niet hoeft te worden opgenomen in de geharmoniseerde APV, maar als
gespreksonderwerp meegenomen kan worden in de voorbereiding op een nieuwe APV West
Betuwe.

Besluit
1.

om artikel 4:5b (geluid)hinder in de openlucht nu niet op te nemen in de geharmoniseerde
(t¡jdelijke) APV west Betuwe.

En gaat over

tot de orde van de dag

Hein van Harten,
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