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APV ontheffing

Geachte heer Capelle,
Naar aanleiding van uw verzoek om een geluidsontheffing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
van de gemeente Barendrecht, voor het gebruik van een knalapparaat ten behoeve van het verjaqen van
vogels en wild aan de Achterzeedijk 40, delen wij u het volgende mee.
Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 4:6, overige geluidhinder, is het verboden
geluidshinder naar de omgeving te veroorzaken. Het knalapparaat heeft een zekere akoestische relevantie
naar de omgeving.
Overwegingen

Vogels en wild kunnen schade veroorzaken aan vruchten en gewassen van de ondernemer. Het gebruik van
knalapparatuur helpt om de dieren te verjagen.
Er wordt gebruikt gemaakt van minstens 3 andere verjagingstechnieken in combinatie met de knalapparatuur.
De knalapparatuur wordt alleen gebruikt wanneer het echt noodzakelijk is en het aan de voorschriften van
deze APV voldoet.
Besluit op grond van de APV

Gelet op de APV en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben wij met betrekking tot de uitvoering van de
werkzaamheden, op grond van artikel 4:6, 2e lid, uit de APV besloten:
1. voor het gebruik van één knalapparaat zoals beschreven in de aanvraag van 8 september 2019,
Capelle Firma W. de ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 4:6, 1 e lid van de APV voor de
periode van 1 oktober 2019 tot 1 januari 2021;
2. Aan de ontheffing de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in bijlage 1 behorend bij deze
ontheffing. Deze voorschriften moeten worden nageleefd.
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Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders,
N. Weterings
Beleidsmedewerker geluid- en luchtkwaliteit

De Algemene wet bestuursrecht biedt de mogelijkheid om tegen dit besluit een bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift moet
worden ingediend (schriftelijk en gemotiveerd), binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit, bij het college van
burgemeester en wethouders (postbus 501, 2990 EA Barendrecht).
U kunt ook digitaal uw bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente ( http://www.barendrecht.nl ). Om digitaal bezwaar te
maken heeft u een DigiD nodig.
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Bijlage 1: Voorschriften APV ontheffing

1)

Deze ontheffing is voor het gebruik van één knalapparaat;

2)

Op het knalapparaat staan uw gegevens vermeld;

3)

Het knalapparaat mag alleen worden ingezet bij bedrijfsvoering in uitzonderlijke omstandigheden
wanneer het echt noodzakelijk is, bij het ontstaan van schade aan vruchten en gewassen;

4)

Het knalapparaat mag alleen worden ingezet tussen 7.00 uur en 21.00 uur met maximaal 6 knallen
per uur;

5)

Het is verboden een knalapparaat te gebruiken tussen 21.00 uur en 07.00 uur;

6)

De minimale afstand tussen het apparaat en de woning van derden bedraagt 150 m en de minimale
afstand van het apparaat tot de openbare weg 50 m;

7)

De loop van een knalapparaat staat van geluidgevoelige objecten (o.a. woningen) af gericht;

8)

Deze ontheffing dient op de bedrijfslocatie aanwezig te zijn.
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