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Datum

1

lngediend door de fractie(s)

D66 - GL

De raad van de gemeente West Betuwe op 19 februari 2019 in vergadering bijeen, beraadslagend

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

constaterende dat:

o
.

in de geharmoniseerde APV West Betuwe regels ten aanzien van knalapparaten zijn
opgenomen
deze onder andere het gebruik van knalapparaten met een minimale afstand van 50 meter
vanaf een woning of ander dagelijks in gebruik zijnde gebouw toestaat

overwegende dat:
onderzoek heeft aangetoond dat die minimale afstand van 50 meter schadelijk is voor de
volksgezondheid (zie onderzoek gemeente Houten)
de voorgestelde regelgeving bijgeluidhinder inwoners niet de mogelijkheid biedt om bezwaar
te maken

.
.

Besluit in afwachting van de dit voorjaar breed te voeren discussie over de APV voor West Betuwe:

artikel4:5b (Geluid)hinder in de openlucht
1. Het is verboden buiten een inrichting in de openlucht vogelwerende geluidsapparatuur in
werking te hebben op een zodanige wijze, dat voor een omwonende of overigens voor de
omgeving geluidshinder wordt veroorzaakt.
2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.
3. De voorschriften kunnen onder meer betreffen:
a. het maximale geluidsniveau;
b. de situering van de geluidsbronnen;
c. de frequentie en tijden van gebruik.
4. Het verbod uit het eerste lid geldt niet in gebieden buiten de bebouwde kom, als bedoeld in
artikel 1:1 van de Algemene Plaatselijke Verordening, vanaf een afstand van 50 meter van de
voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemde gebouwen wanneer:
a. de geluidsproductie plaatsvindt tussen een half uur vóór zonsopgang en een half uur na

b.
5.

zonsondergang;

de geluidsproductie plaatsvindt in een periode waarin vogels een bedreiging vormen voor
de oogst van fruitteelt en;
de geluidsproductie maximaal één keer per tien minuten plaatsvindt en;
de monding van het apparaat is afgewend van de dichtstbijzijnde woningen.
Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet
geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit, het

c.
d.

Activiteitenbesluit milieubeheer, het Bouwbesluit of de provinciale milieuverordening.

te wijzigen in:
Artikel 4.5b (Geluid)hinder in de openlucht
1. Het is verboden buiten een inrichting in de openlucht een geluidsapparaat, toestel of
machine in werking te hebben op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens
voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.
Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.
Het college kan terreinen of wateren aanwijzen waar het verbod niet van toepassing is op het
in werking hebben van bepaalde in de aanwijzing aangewezen categorieën van
geluidsapparaten, toestellen of machines, voor zover wordt voldaan aan de door het college
vast te stellen voorschriften ter voorkoming of beperking van geluidhinder.
De in het derde lid bedoelde voorschriften kunnen onder meer betrekking hebben op:
a. het maximale geluidsniveau;
b. de situering van geluidsbronnen;
de frequentie en tijden van gebruik.
Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet
geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit, het
Activiteitenbesluit milieubeheer, het Bouwbesluit of de provinciale milieuverordening.

2.
3.

4.

5.

c.

En gaat over

tot de orde van de dag
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