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Bezwaar tegen de mogelijke ontheffing die verleend gaat worden aan
Noordbarge om alsnog te mogen schieten op een locatie die in strijd is met
de in oktober vastgestelde APV artikel 2:32.
raadsvergadering 22 december j.l.

Geacht college,
zoals verwacht willen veel carbidschieters gebruik maken van de gisteravond vastgestelde
ontheffingsregeling voor het college. De carbidschieters van Noordbarge waren zelfs aanwezig in de
raadszaal om direct daarna aan te kondigen dat zij een ontheffingsverzoek gaan indienen.
Wij willen niet vooruitlopen op de beslissing van het college die mogelijk ook negatief kan uitvallen
voor de aanvragers. Als dit het geval zal zijn dan kunt u ons bezwaar als niet verzonden beschouwen.
Maar er speelt nog meer en in het andere geval gaan wij deze beslissing aanvechten, ook bij de
rechtbank. En wij willen daarvoor wel in de gelegenheid gesteld worden door het college.
Onze motivatie om de nu aangewezen plek aan het Zuideind niet te verplaatsen is heel simpel.
De huidige plek voldoet aan de voorwaarden van de APV en zal dus ook niet tot een bezwaar kunnen
leiden. De plek naast het Terra is in strijd met de APV met betrekking tot de afstand tot
dierenverblijven en de afstand tot woonbebouwing waarbij de grens van 50 meter wordt
overschreden ook omdat men vorig jaar al met 7 melkbussen schoot waarvoor een grens van 75
meter geldt. De oude plek aan de Scheperstraat is naast de overschrijding van de afstand tot
woonbebouwing ook in strijd met de aanwezigheid van dieren en van het gebedshuis van de Jehova
Getuigen waarvoor een afstand van 300 meter geldt.
Het carbidschieten in Noordbarge heeft geen lange traditie zoals in Westenesch of Erica. Men is hier
in 2014 begonnen met carbidschieten en van meet af hebben daar bezwaren tegen bestaan van
omwonenden die dat durven uit te spreken. Ook van een zwijgende groep maar die een confrontatie
met de agressiviteit van de carbidschieters mijden. Dit is overigens op veel meer plekken het geval
waarvoor Carmen Hoogeveen van D66 al waarschuwde.
Ook aan het Zuidersloot in Weiteveen wordt met carbid geschoten. Die locatie staat niet op de
toegestane lijst van carbidlocaties en daarvoor zijn ook nooit meldingen gedaan. De gemeente doet
echter niet aan handhaving want anders was dit jaren geleden al verboden geweest. De
omwonenden die daar overlast van ondervinden durven de groep carbidschieters niet aan te
spreken. Daar regeert de angst tijdens de jaarwisseling ten opzichte van een groep die zijn eigen
regels bepaalt. Al dan niet met steun of toestemming van de gemeente.

Een zo gebeurt het ook in Zwartemeer aan de Stichtingstraat. Ook daar is een mevrouw met een
hulphond de dupe van het handhavingsbeleid van de gemeente. Daar schiet men met veel te grote
melkbussen van wel 500 liter in plaats van de toegestane 50 liter. De gemeente heeft daar nog nooit
iets aan willen doen en de locatie staat gewoon weer op de toegestane lijst. De schutters hebben
geen last van de gemeente die toch niet handhaaft.
De groep carbidschieters die hierin vanuit het Plaatselijk Belang Noordbarge wordt gesteund heeft
geen oog voor bezwaren en zoekt steeds weer de confrontatie inclusief bedreigingen op facebook,
gerotzooi met vuurwerk bij bezwaarmakers en het pesten en treiteren via internet dat steeds
bedreigender overkomt en steeds anoniem gebeurt. De politie is dit bekend.
Dus als het college in al haar wijsheid besluit om de locatie in Noordbarge alsnog weer te gaan
verplaatsen naar een discutabele plek dan willen wij de ruimte krijgen om dit voor te leggen aan de
rechter. En bovenal willen wij overtredingen melden voor carbidschieten aan de Stichtingstraat in
Zwartemeer en aan de Zuidersloot in Weiteveen en dringend verzoeken om daar in elk geval te
handhaven en te zorgen dat de regels van de APV worden nageleefd. De mensen zelf beleven de
jaarwisseling met overlast en angst omdat men zich niet durft te uiten. Te gek voor woorden.
Dat is allemaal het gevolg van het carbidbeleid van de gemeente Emmen. En met een wijziging van
de APV en de mogelijkheid om ontheffing te verlenen is de traditie weliswaar gewaarborgd maar niet
het persoonlijke leven van inwoners die hieronder gebukt gaan en deze traditie hoe dan ook door
hun strot krijgen geduwd.
Ontheffing verlenen lijkt simpel maar moet wel worden onderbouwd en in erica gaat het niet alleen
over traditie, 50 meter en instemming van omwonenden maar ook over de inhoud van de
carbidbussen die stuk voor stuk groter zijn 50 liter en het schieten met zeker 12 van die bussen. Ook
daar geeft de gemeente ontheffing voor? En hoe zit het in Westenesch die inmiddels een jarenlange
traditie hebben opgebouwd en schieten met wel 50 melkbussen plus een kanon. Gelukkig voor het
college hoort dit niet tot ons bezwaarschrift en behoren wij niet tot de omwonenden. Verbetert is er
evenwel helemaal niets met de aanpassing van de APV waar de rechter ook niet om vroeg. Die had
commentaar op de handhaving en daar gebeurt helemaal niets aan zoals het lijkt.
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