College van burgemeester en wethouders
Postbus 30.001
7800 RA Emmen

Emmen
Onderwerp
Betreft

: 9 november 2017
: Bezwaar tegen carbidschieten
: Ons kenmerk – bezwaarschrift carbid van 19 september 2017
Uw kenmerk – 92841-2017:326758 beslissing op bezwaar

Geacht college,

Uw brieven van 3 november 2017 zijn door ons in goede orde ontvangen.
Door deze te verzenden in enveloppes met een sticker er op van de Commissie van Advies
voor de bezwaarschriften suggereert u kennelijk dat uw beslissing door de commissie wordt
gesteund. Maar dit betekent zeker niet dat u ons bezwaar voor een advies aan de commissie
hebt voorgelegd. Dus waarom gebruikt u enveloppes met een sticker er op van de
commissie? Wat wilt u hiermee suggereren?

Ontvankelijkheid
U bent als college niet ontvankelijk voor kritiek op uw carbid beleid. U bent er niet voor alle
burgers in dit opzicht wat zeer kwalijk is voor een openbaar bestuur. Betreft het een verzoek
voor een ontheffing of een gedoogbesluit om met carbid te mogen schieten dan duurt het
slechts een paar uur om aan carbidschieters tegemoet te komen met een besluit.
Betreft het een bezwaar tegen een dergelijk besluit dan wacht u normaliter met een besluit
op dat bezwaar totdat het carbidschieten is geweest. En dan stelt u zoals gebruikelijk dat het
bezwaar niet-ontvankelijk is omdat het carbidschieten al is geweest en doet vervolgens niets
meer. Op een besluit op ons bezwaar van 2016 wachten wij nu al bijna een jaar.
Opvallend is daarom des te meer dat u op ons bezwaar van 2017 nu al wel een besluit heeft
genomen. Niet dat er een verschil is want nu is ons bezwaar in uw ogen ook weer nietontvankelijk. Nu omdat het voor u niet zeker is of het carbidschieten ook daadwerkelijk
plaats zal vinden.
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De enige die u hierbij iets kunt verwijten is uzelf omdat de meldingsformulieren voor
carbidschieten niet eerder beschikbaar kwamen op uw website. U hebt daarmee gewacht
tot 9 november 2017. Pas nu zijn wij in staat om te voldoen aan lid 6 van artikel 2:38 van de
APV. Dat er een melding zou komen voor de locaties in Noordbarge en Zwartemeer
genoemd in ons bezwaarschrift van 19 september 2017 stond voor ons wel vast maar we
waren door u niet in staat om dit te effectueren. Dit geldt trouwens ook voor andere
belanghebbenden.

Belanghebbende
Wij, bezwaarmakers en andere belanghebbenden, hebben ons verenigd in de belangengroep
artikel238.nl. Binnenkort verschijnt onze website waarop u precies kunt lezen wat onze
doelstelling is en waar ons gezamenlijk belang zich op richt. Dat verschilt niet zoveel van uw
carbidbeleid op papier maar wel van dit beleid in de praktijk.
Als een carbidschieter een melding(en) doet namens een groep om op een plek of op
meerdere plekken in de gemeente te gaan carbidschieten dan zijn ook zijn vrienden en de
toeschouwers die daar op afkomen, ook al wonen die vrienden en toeschouwers in
Amsterdam, belanghebbende in uw ogen.
Bezwaarmakers staan er normaliter altijd alleen voor omdat andere mensen die niet direct
de geluidsoverlast van carbidschieten op die specifieke locatie ondervinden in uw ogen geen
belanghebbende kunnen zijn. Ook al wonen ze in dezelfde wijk of dorp.
Door vanuit de belangengroep een melding te doen voor carbidschieten op meerdere
locaties in de gemeente worden alle leden van die groep in uw ogen allemaal
belanghebbende.

Geluidhinder door carbidschieten
Het lawaai dat carbidschieten produceert heeft betrekking op artikel 4:4 van de APV. In lid 2
is bepaald dat het verboden is om buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer
toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben op een zodanige wijze dat voor
omwonenden of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.
U hebt het afgelopen jaar de regulering dusdanig aangepast dat carbidschieten midden in
woonbebouwing mogelijk maakt in plaats van buiten de bebouwde kom zoals in veel
gemeentes gebruikelijk. Daardoor ontstaat er ook veel meer frictie met geluidsoverlast die
de laatste jaren bij de rechter moet belanden omdat u als college onze bezwaren altijd als
niet-ontvankelijk beschouwd en inhoudelijk niet in wilt gaan op die bezwaren.
In ons bezwaar geven wij duidelijk aan dat er sprake is van geluidsoverlast en u dient als
toezichthouder daarop sowieso te handhaven ongeacht wie daar nou precies
belanghebbende is. Maar goed, falend toezicht is in uw ogen blijkbaar ook toezicht. Anders
kan uw houdding niet worden uitgelegd.
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Ten slotte
Wij bieden u ons bezwaar opnieuw aan, nu met de vereiste meldingen om aangemerkt te
kunnen worden als belanghebbende en zodat u er nu zeker van kunt zijn dat op de locaties
genoemd in ons bezwaar er weer een voornemen is om daar met carbid te gaan schieten.
En als u ons bezwaar opnieuw afwijst dan horen we graag waarom u tegen een verplaatsing
bent van carbidlocaties als die omwonenden of de omgeving geluidsoverlast bezorgen.
U ontvangt ook ons WOB verzoek voor alle carbidmeldingen en uw besluiten daarop in 2017.
U mag ons ook de gevraagde WOB informatie over de verleende ontheffingen in 2016 wel
eens toesturen. Daarop wachten wij alweer bijna een jaar ondanks een ingebrekestelling die
u hebt ontvangen.
U ontvangt ook de meldingen voor alle genoemde locatie genoemd in ons
handhavingsverzoek opdat wij er als belanghebbende zeker van zijn dat u dit keer wel gaat
handhaven op basis van uw eigen APV. Dit ongeacht aan wie u het carbidschieten aldaar
gunt. Dus als er met bussen groter dan 50 liter wordt geschoten dan gaat u daar handhaven
en niet zoals gebruikelijk wegkijken. Dit geldt ook voor locaties waar niet de 50 meter of 75
meter afstand in acht wordt genomen zoals de APV bepaald alsmede met locaties waar geen
melding voor is gedaan.
En krijgen we dit jaar ook nog een besluit op ons bezwaar van vorig jaar. De commissie heeft
in haar advies van 7 augustus 2017 aangegeven dat ons bezwaar wel degelijk ontvankelijk is
en dat de verleende ontheffingen onrechtmatig door u zijn verleend. Dus niets staat uw
besluit nog in de weg. Tenzij u blijft hangen in uw onredelijke overtuiging dat ons bezwaar
niet-ontvankelijk is. Gebruik gezond verstand in deze is ons advies aan u.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Namens belangengroep artikel238.nl
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Meldingsformulier Carbid schieten

�

Op grond van de Algemeen Plaatselijke
. Verordening van de gemeente Emmen 2017, meldt:
Naam:
Burgerservicenummer (BSN)
Geboortedatum:
Adres:
Postcode+ Woonplaats
Telefoon:
E-mailadres:
dat hij/zij op 31 december 2017 van 10:00 uur tot 1 januari 2018 02:00 uur, door gebruik te maken van
... /..... melkbus(sen) (aantal invullen), carbid tot ontploffing zal brengen.
Gelegen aan:

.. pi:.r.{.CÇc;,.f...:'b1.'J.J................................. .
....!Y.J.1.dc.fr.h.i'.,.i.,rfÇ;,.J..................................

Te:

.....

In/ op het perceel:

l'J..l1.<�-!!�,d�.Jx-t.1gg.:C?.-...............................

Voeg een kaart of plattegrond toe waar u precies gaat carbid schieten!
Zonder kaart/plattegrond wordt de melding niet geaccepteerd!
Regels voor het carbidschieten:
1. carbid schieten vindt plaats tijdens de jaarwisseling op 31 december vanaf 10.00 uur tot 1 januari
02.oouur;
2. er wordt gebruik gemaakt van (melk-)bussen tot een maximum inhoud van 50 liter per bus;
3. het terrein vanwaar geschoten wordt, is:
a. bij gebruik van maximaal 5 (melk-)bussen gelegen op een afstand van tenminste 50 meter
van woonbebouwing en
b. bij gebruik van meer dan 5 (melk-)bussen gelegen op een afstand van tenminste 75 meter
van woonbebouwing.
4. het terrein dient zodanig te zijn ingericht dat toeschouwers niet in de schietrichting kunnen
komen;
5. de organisator van het carbid schieten is 18 jaar of ouder en is verantwoordelijk voor de naleving
van de gestelde voorwaarden uit de APV 2017. Deze persoon is tijdens het carbid schieten
aanspreekbaar en telefonisch bereikbaar voor toezichthouders en/of politieagenten.
Vergunningen
Tijdens het carbid schieten kan het zijn dat er meer dan 50 personen in en om een tent zijn of dat er
alcohol verkocht wordt.Denkt u er dan aan om van te voren een evenementenvergunning aan te vragen.
Op de naleving van de regels wordt toezicht gehouden. De gemeente Emmen kan niet aansprakelijk
worden gehouden voor schade die voo loeit uit het niet naleven van de
m,
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Dit formulier vóór 18

....q.=·i:2-;Ç/·(f....

december 2017

/

onderteken� teru,.....__ _
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