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19 september 2017
Bezwaar tegen carbidschieten op de locaties Noordbarge (Middenstraat
tegenover Terra College thv perceelnr. 2988 of hoek Scheperstraat en
Huizingsbrinkweg) en Zwartemeer (De Panden 26 / Stichtingstraat 45) in
verband met geluidoverlast.

Geacht college,

Hierbij ons bezwaar tegen het carbidschieten op de oudejaarsdagen in 2017 en in de toekomst op
bovengenoemde locaties in Noordbarge en Zwartemeer.
De afgelopen jaren is op genoemde locaties bezwaar gemaakt tegen carbidschieten vanwege de
geluidoverlast die daarbij ontstaat. Gevraagd is steeds of de locaties verplaatst konden worden naar
plekken die voor deze lawaaiactiviteit beter geschikt zijn en de overlast voor mensen en dieren
binnen de perken houdt.
Wij hebben ons daarvoor steeds gesteund gevoeld door de regulering die de gemeente in artikel 2:32
had geformuleerd in de APV. Echter de gemeente voert een geheel ander beleid als vanuit de
regulering kon worden verwacht. Het carbidschieten kon steeds doorgaan omdat de gemeente blind
maar vooral doof bleek voor onze bezwaren. Een belangenafweging is door de gemeente ook nooit
gemaakt. Altijd werd carbidschieters helemaal niets in de weg gelegd en trok de gemeente zich bij
het verlenen van toestemming helemaal niets aan wat er in de APV was bepaald omtrent
beperkingen voor carbidschieten. Zie bijlage 1.
De enige reactie die er vanuit het college kwam op onze bezwaren waren aanpassingen van art 2:32
van de APV, een poging om die in lijn te brengen met het gevoerde en te voeren beleid. Op 28
september a.s. vergadert de gemeenteraad opnieuw over alweer de 3e aanpassing van de APV
binnen 1 jaar. En dat zal er voor zorgen dat opnieuw op bovengenoemde locaties met toestemming
van de gemeente met carbid zal mogen worden geschoten terwijl beide locaties nog steeds niet
voldoen aan de uitgeklede APV.
Aan de geluidoverlast weigert de gemeente ook maar iets te doen terwijl juist daarin de reden voor
ons bezwaar is gelegen. Carbidschieten met een melkbus van 30 liter levert aan de bron een geluid
op dat dicht tegen de maximale norm van 154 decibel zit of zelfs daarboven als men carbidkanonnen
gebruikt zoals in Zwartemeer. En gemeten op afstand vergeleken met een muziekband veel meer als
is toegestaan volgens de geldende normen van een evenementenvergunning (max 70 dBA).
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Zowel in Noordbarge als in Zwartemeer meten we veel hogere waarden als is toegestaan bij andere
evenementen. In Noordbarge op de Kruisstraat 9 op ca. 70 meter afstand van de bron is vorig jaar tot
135 decibel gemeten. In Zwartemeer op de Huizen 100 op ca. 100 meter afstand van de bron is vorig
jaar binnenshuis tot 100 decibel aan geluid gemeten. Op beide locaties hebben naast mensen ook de
aldaar aanwezige dieren zoals katten en een hulphond enorme overlast van de geluidsbronnen.
“Bij langdurige blootstelling aan geluid van 80 decibel of hoger is er kans op gehoorschade. Bij
blootstelling aan geluid van 120 decibel of hoger is er kans op acute gehoorschade. Gehoorschade is,
als het ontstaat bij mensen of dieren, onomkeerbaar en niet te genezen. Dat is levenslang. De
gemeente verleent op oudejaarsdag toestemming op genoemde locaties om te mogen carbidschieten
van 10:00 uur ’s morgens tot 02:00 uur ’s nachts en dat is overduidelijk een zeer langdurige
blootstelling aan veel te hard geluid.”
Noordbarge
In Noordbarge wordt sinds 2014 met carbid geschoten. Eerst aan de hoek Scheperstraat /
Huizingbrinkweg. Vorig jaar werd geschoten aan de Middenstraat / Huizingbrinkweg naast het Terra
college. Beide locaties voldoen nog steeds niet aan de overblijvende beperkingen in de APV maar een
discussie over de 50,5 meter afstand tot woonbebouwing zoals de gemeente die meet gaan we niet
aan. Gebaseerd op het geosysteem Google Maps voldoet de locatie niet aan de minimale eis van 50
meter afstand tot woonbebouwing maar daar willen we het verder bij laten.
Vorig jaar werd er door de gemeente een alternatieve locatie aangewezen die wel voldeed aan de
eisen van de APV namelijk aan het Zuideind. En daar zou het carbidevenement in eerste instantie ook
worden gehouden zoals werd vermeld in de nieuwsbrief van Plaatselijk Belang Noordbarge en in de
lijst met toegestane locaties die de gemeente op de website nog steeds publiceert. Echter 2 dagen
voor oud en nieuw werd er alsnog een ontheffing verleend om naast het Terra college te mogen
schieten. De rechter legde het evenement daarna beperkingen op die de gemeente had nagelaten en
de advies- en bezwarencommissie oordeelde hard over de onrechtmatigheid van de verleende
ontheffing. Dat geldt uiteraard ook voor 17 andere ontheffingen die onrechtmatig werden verleend.
De gemeente had weer heel veel haast om de carbidschieters tegemoet te komen en een
belangenafweging tussen carbidschieters en bezwaarmakers werd weer nagelaten zoals zowel de
rechter als de commissie oordeelde. De gemeente moet nog steeds een beslissing nemen op ons
bezwaarschrift van 23 december 2016. Verwacht wordt dat het college het advies van de commissie
naast zich neerlegt. De normale termijn voor zo’n beslissing is 6 weken. Zie bijlage 2.
Zwartemeer
In Zwartemeer wordt sinds jaar en dag geschoten met veel te grote carbidkanonnen die enorm veel
geluid produceren waarvan met name de hulphond van mevrouw v.d. Berg dusdanig overstuur raakt
dat hij zijn hulptaken verzaakt, en dat betekent voor mevr. v.d. Berg een levensbedreigende situatie.
De maximum toegestane 50 liter wordt door één van die kanonnen zelfs wel met het 10-voudige
overtroffen. Geschat worden die kanonnen op 350 en 500 liter inhoud. Ook de plek waar sinds jaar
en dag wordt geschoten is veel dichter op de woonbebouwing als de APV verlangt.
Ook in Zwartemeer zijn voldoende alternatieve locaties die de geluidsoverlast beperkt tot
aanvaardbare normen voorhanden. Langs de panden is plek en ruimte genoeg om zonder overlast
het schieten met de enorme kanonnen toe te kunnen staan al dan niet in strijd met de APV maar
daarvan was altijd al sprake op heel veel locaties in de gemeente.
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Vorig jaar hebben wij diverse observaties gedaan aan de stichtingstraat en in tegenstelling tot de
gemeente hebben wij wel weer kunnen constateren dat er sprake was van het carbidschieten met
veel te grote kanonnen. Juist op het moment dat na de controle van de gemeente de grote kanonnen
tevoorschijn werden gehaald is er een foto gemaakt op 31 december 2016 om 12:10 uur zoals het
datumtijdstempel van het bestand aangeeft.
De gemeente heeft waarschijnlijk aan de carbidschieters laten weten dat er controle kon worden
verwacht want anders valt dit gedrag niet te verklaren. Dat er na 12:10 uur nog is gecontroleerd zoals
de gemeente beweert is totaal ongeloofwaardig omdat de volgende ochtend mevrouw v.d. Berg een
foto nam van het carbidmateriaal dat nog geparkeerd stond op de schietplek. Zie bijlage 3.
Alternatieven
Een verplaatsing van de schietplekken voor zowel Noordbarge als Zwartemeer naar alternatieve
locaties, die meer dan voldoende aanwezig zijn, is een oplossing die carbidschieten mogelijk blijft
maken zonder afbreuk te doen aan de traditie en die overlast voorkomt. De gemeente blijft weigeren
om daaraan mee te willen werken en koerst ook dit jaar weer aan op de situatie dat een paar dagen
voor het jaareinde weer toestemming wordt verleend om op de omstreden locaties te mogen gaan
schieten. Wij krijgen nooit uitleg waarom de gemeente een verplaatsing tegen houdt. Met dit
bezwaarschrift dat tijdig is ingediend krijgt de gemeente de gelegenheid om eens te motiveren
waarom zij aan een verplaatsing van de overlast weer niet gaat meewerken.
Tenslotte
De oplossing voor de geluidsoverlast bij carbidschieten ligt beslist niet gelegen in een verdere
uitkleding van de APV. En zeker niet in het gezonde verstand dat de ambtenaren aan de dag moeten
leggen van van Oosterhout bij het nemen van beslissingen om carbidschieten toe te staan. Zij staan
garant voor het in stand houden van geluidoverlast en bezwaren en hebben al vaak bewezen niet
over een dergelijk iets te beschikken. Wij verwijzen daarbij naar een mailtje van Jacob Habing die
zwaar op de pot moest toen hij zijn leugen dat toenmalig burgemeester Bijl het carbidschieten
gedoogde niet door de strot van een bezwaarmaker wist te duwen. De poging vorig jaar van het
college om bezwaar en beroep tegen carbidschieten onmogelijk te willen maken toont de werkelijke
insteek van het college. Voor dat beleid heeft men wel de juiste ambtenaren in functie. Wij verlangen
dat wij dit jaar en in de toekomst worden verlost van de jaarlijks terugkerende geluidsoverlast die
gevaarlijk is en gehoorschade kan veroorzaken. De oplossing is heel simpel en blokkeert niets.
Met vriendelijke groet,
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Bijlage 1. APV artikel 2:32
Regulering tot oktober 2016.

Regulering zoals besproken in de raadscommissie van 13 september j.l. Men mag met deze
resterende regels zonder meer over de openbare weg heen schieten of op 50 meter afstand van een
hospice, ziekenhuis of Wildlands. In Erica schiet men al ruim een decennia op de openbare weg.
Artikel 2:37

Carbid schieten (nieuwe bepaling)

1. Het is verboden met carbid te schieten (acetyleengas of gasmengsels met vergelijkbare
eigenschappen op explosieve wijze tot verbranding te brengen).
2. Het verbod geldt niet als het carbid schieten plaatsvindt tijdens de jaarwisseling op 31
december vanaf 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur met inachtneming dat:
a. gebruik wordt gemaakt van (melk- )bussen tot een maximuminhoud van 50 liter per bus;
b. hiervan tenminste 14 dagen voorafgaand aan de datum van gebruik melding is gedaan aan
het college;
c. de melding vergezeld is van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein
van waaraf geschoten wordt;
d. de melding tevens is voorzien van een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend;
e. de plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:
i.) bij gebruik van maximaal 5 (melk- )bussen gelegen is op een afstand van tenminste
50 meter van woonbebouwing en
ii) bij gebruik van meer dan 5 (melk- )bussen gelegen is op een afstand van tenminste
75 meter van woonbebouwing.
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Bijlage 2. Situatie Noordbarge (alternatief is het Zuideind aan de rand van
Noordbarge of de parkeerplaats van Wildlands aan de Schapenveenweg)
De schietplek
midden in de
roze cirkel met
een straal van 50
meter en een
diameter van
100 meter geeft
aan dat dit te
dicht op
Middenstraat 4
is en op het
Terra college.

In Noordbarge is
duidelijk sprake
van een
evenement
waarvoor een
vergunning
nodig is. Er is
een tent groter
dan 10 m2,
versterkte
muziek en er
wordt alcohol
geschonken. De
schietplek is te
dicht op
woonbebouwing
waarbij de
minimale
afstand van 50 meter niet in acht wordt genomen. Gemeten op dit punt werd 135 decibel aan geluid
gemeten, ca. 70 meter vanaf de schietplek.
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Bijlage 3. Situatie Zwartemeer (alternatieven genoeg links op het overzicht)
De rode x geeft
aan waar
geschoten
wordt. De plek is
veel te dicht op
de
woonbebouwing
aan de andere
kant van het
fietspad. De
groene X = de
Huizen 100.
De kliko geeft
aan wat de
grootte van deze
carbidkanonnen
werkelijk is. Het
zwarte kanon
kan alleen op
een aanhanger
worden
verplaatst. Het
gele staat ook
op wielen om te
worden
verplaatst.
Het moment dat
de grote
kanonnen in
positie worden
gebracht nadat
de controle van
de gemeente is
geweest. De
melkbussen
lagen er voor de
show en voor de
handhavers van
de gemeente. Geschoten is daarmee niet. Gemeten bij de Huizen 100, rechtsboven op het bovenste
plaatje bedroeg het geluid binnenshuis 100 decibel.
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