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Emmen 28 december 2016.

L.S.,
Betreft het mogelijk besluit van de burgemeester van Emmen om een ontheffing te verlenen voor
het carbidschieten op 31 december 2016 in de woonwijk Noordbarge aan de Scheperstraat of een
andere plek middenin de woonkern.
In 2014 is men alhier begonnen met carbidschieten en vanaf het begin was dit in strijd met artikel
2:32 van de APV van de gemeente Emmen. Daartegen is zowel in 2014 als in 2015 bezwaar gemaakt
door omwonenden maar de gemeente heeft telkenmale bewust verzaakt in haar handhavingsplicht.
Vorig jaar november 2015 verzaakte de ambtenaar Jacob Habing in de uitvoering van zijn taak en
begon te liegen dat de toenmalige burgemeester Bijl het carbidschieten aan de Scheperstraat
gedoogde. Zie bijlage 1. Dat resulteerde in een rechtsgang van onze kant met als kenmerk LEE
15/4949 en een dag voor de zitting kwam er op de rechtbank een brief binnen van de gemeente
Emmen dat Habing had gelogen over het gedogen. Tijdens de zitting werd duidelijk dat de gemeente
Emmen van het carbidbeleid een rommeltje maakte zoals de rechter stelde. Ons verzoek voor een
voorlopige voorziening was ongegrond omdat de gemeente Emmen had verzaakt om formele
toestemming te verlenen voor het carbidschieten. De gemeente werd daarom gehouden aan haar
handhavingsplicht.
Direct was ons duidelijk dat het rommeltje eigenlijk één grote puinhoop was want op geen enkele
locatie was een formele toestemming verleend voor carbidschieten en eigenlijk had de gemeente
vanuit haar handhavingsplicht overal moeten handhaven en dit moeten voorkomen.
De gemeente Emmen koos echter voor een andere weg. De dag na de zitting kwam er alsnog een
gedoogbesluit voor Noordbarge aan de Scheperstraat en dat kon door ons niet meer met voldoende
argumenten worden voorkomen omdat we niet de beschikking hadden over alle meldingen van
andere carbidlocaties.
Begin 2016 hebben we via WOB verzoeken wat informatie opgevraagd over een zevental locaties om
daarmee een herhaling van 2015 te kunnen voorkomen. Bovendien bleken bijna 1 op de 2 locaties
niet te voldoen aan de voorwaarden van artikel 2:32 van de APV.
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Het college van de gemeente Emmen koos daarom voor een andere aanpak en versoepelde de regels
van artikel 2:32 waardoor een hele hoop locaties nu wel voldeden aan de voorwaarden van de APV.
Ook werd de meldplicht afgeschaft en formeerde men een locatielijst van toegestane locaties waar
carbidschieters mochten schieten inde gemeente. Na nog wat verplaatsingen en afschaffen van wat
locaties op de lijst voldeed de definitieve lijst min of meer aan de nieuwe APV.
Echter toen begon het verzet, met name in Erica en Noordbarge.
In Erica wilde café the Spot vanwege het misslopen van omzet niet meewerken aan een verplaatsing
van de locatie voor het café op de openbare weg. Men begon een handtekeningenpetitie een kreeg
steun van het CDA. Het CDA diende een initiatiefvoorstel in omdat men in Erica al meer als een
decennia met toestemming van de gemeente met carbid had geschoten. Dit is wrang want
carbidschieten op die plek heeft nooit gemogen volgens de APV. Dit is puur te danken aan falend
toezicht van de gemeente door niet te handhaven waar dit wel had gemoeten omdat een
gedoogbeleid ontbrak. Uiteindelijk was een meerderheid van de raad het toch eens met dit voorstel
en heeft het college nu de mogelijkheid om uitzonderingen toe te staan op de APV middels het
ontheffingsmiddel.
Wij hebben geen rechtsbelang in Erica maar wel in Noordbarge. Een afvaardiging van Noordbarge
was vorige week in de raadszaal aanwezig en kondigde direct aan om een ontheffing aan te vragen.
En omdat er ernstig rekening moet worden gehouden dat de gemeente Emmen ook ditmaal hieraan
tegemoet gaat komen vragen wij de rechtbank om een voorziening waardoor het carbidschieten aan
de Scheperstraat wordt verboden.
Voor Noordbarge was een alternatieve locatie gevonden in het dorp aan het Zuideind, een plek aan
de rand van het dorp die wel voldoet aan de APV maar daar wil men eigenlijk niet naar toe, men wil
beslist midden in het dorp kunnen blijven schieten terwijl de APV dit verbied. De nieuwsbrief van
Plaatselijk belang Noordbarge is daar heel duidelijk over. Zie bijlage 2. Men kon het niet laten om het
kinderfeest dan men naast het carbidschieten organiseert aan de Scheperstraat te betitelen als “een
gezellige stilte”. Om maar aan te geven dat men het met de beslissing van de gemeente niet eens is.
Bezwaren tegen de locatie aan de Scheperstraat of andere plekken middenin de woonkern blijven
echter bestaan terwijl die aan het Zuideind niet kunnen zijn omdat daar wordt voldaan aan de APV.
Indien het college besluit om een ontheffing te verlenen voor Noordbarge vragen wij u, de
rechtbank, om dit te verbieden en heet carbidschieten alsnog te laten verplaatsen naar het Zuideind
zoals ook in eerste instantie het voornemen van de gemeente Emmen luidde.
Mocht de gemeente Emmen alsnog besluiten om de aanvraag voor een ontheffing af te wijzen zullen
wij de rechtbank z.s.m. hierover informeren. Dan hoeft de zitting niet door te gaan.
Dat wij op deze wijze een verzoek voor een voorziening moeten indienen is een voortvloeisel van de
erg late besluiten door het college en de raad van de gemeente Emmen. Door de gemeente is mij
toegezegd door de heer Wilms dat wij morgen, d.w.z. donderdag 29 december bericht krijgen van de
beslissing van het college. Dus als deze brief bij u op de rechtbank is krijgt u van ons bericht of de
zitting nog voor oud en nieuw door moet gaan.
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Ook vragen wij de rechtbank om de gemeente Emmen te dwingen om te gaan handhaven op de
locaties Stichtingstraat Zwartemeer en Zuidersloot in Weiteveen. In Zwartemeer wordt al jaren
geschoten met veel te grote bussen maar de gemeente heeft daar ondanks bezwaren van
omwonenden nooit iets aan willen doen. Aan het Zuidersloot in Weiteveen is geen toegestane
locatie maar daar wordt desondanks toch met carbid geschoten. Reden genoeg om te gaan
handhaven op beide locaties. De gemeente laat zich daartoe niet dwingen door haar burgers blijkt
keer op keer waardoor carbidschieters eigenlijk vrij spel hebben ondanks de regulering.
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