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Geachte heer, mevrouw, 

Bijgaand treft u de door onze dienst opgestelde "Uitvoeringsregels voor het gebruik 
van knalapparatuur" aan. 
Knalapparatuur wordt vooral toegepast in de akkerbouw en fruitteelt om vogels en 
wild af te schrikken. Door een luide knal worden de dieren verjaagd. De knal van 
een knalapparaat is tot op grote afstand te horen en leidt daardoor regelmatig tot 
klachten over geluidsoverlast van omwonenden. 

De toename van het aantal klachten, het veelal gedateerde beleid en het actieve 
verzoek van een bij de RUD NHN aangesloten gemeente zijn aanleiding geweest om 
deze uitvoeringsregels op te stellen. Na een inventarisatie bij de deelnemende 
gemeenten en in het Opdrachtgevers-Opdrachtnemers (OGON)-overleg is gebleken 
dat er een bredere behoefte was aan actuele, eenduidige en handhaafbare regels 
voor het gebruik van knalapparatuur. De RUD NHN heeft aan dit signaal gehoor 
gegeven en heeft deze uitvoeringsregels voor het gebruik van knalapparatuur 
opgesteld. 

In de uitvoeringsregels zijn algemene regels vastgelegd waaraan het gebruik van 
knalapparaten moet voldoen. De verschillende belangen die spelen als het gaat over 
het gebruik van knalapparatuur zijn afgewogen. Er is bij het opstellen van de 
uitvoeringsregels rekening gehouden met economische belangen, bescherming van 
flora en fauna, natuur- en stiltegebieden, maar ook de bescherming van de 
woonomgeving voor inwoners van het gebied. 

Vanwege deregulering en lastenverlichting is het ontheffingensysteem op grond van 
de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gewijzigd in een meldingensysteem. Als 
kan worden voldaan aan de algemene regels, kan worden volstaan met een melding 
en is geen ontheffing meer nodig. In uitzonderingssituaties houdt het college altijd 
de mogelijkheid om alsnog een ontheffing te verlenen. 
De wijziging naar een meldingensysteem heeft tot gevolg dat met het vaststellen 
van de uitvoeringsregels tevens de APV moet worden gewijzigd. 

Voorstel tot te nemen maatregelen 

• Vaststellen uitvoeringsregels door college 
Wij adviseren u deze uitvoeringsregels te laten vaststellen door het college van 
burgemeester en wethouders middels een collegevoorstel. 
Na vaststelling van de regels moet het college aan de gemeenteraad een 
wijzigingsvoorstel voorleggen om de APV op dit punt aan te passen. 
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• Vaststellen gewijzigde APV door gemeenteraad 
Vervolgens moet de gemeenteraad op grond van artikel 147.1 van de 
Gemeentewet de gewijzigde APV vaststellen. Naast het artikel over overige 
geluidhinder (veelal artikel 4.6) adviseren wij een apart artikel op te nemen 
specifiek voor het gebruik van knalapparatuur. 
Onderstaande voorbeeldtekst kan daarvoor worden gebruikt. 

Artikel 4.6a geluidhinder van knalapparaten 

1. Het is verboden om zonder voorafgaande melding aan het bevoegd bestuursorgaan knalapparatuur te 
gebruiken om vogels en wild te verjagen. 

2. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels vaststellen met betrekking tot de voorwaarden 
die aan de melding en aan het gebruik van knalapparatuur worden gesteld. 

3. Het college kan een ontheffing verlenen indien niet aan de vereisten van een melding kan worden 
voldaan. 

Toezicht op naleving 
Wij vragen u om aan ons kenbaar te maken of uw gemeente het toezicht op de 
naleving van deze uitvoeringsregels in eigen beheer wil uitvoeren, of dat u deze taak 
bij de RUD NHN neerlegt. In dat laatste geval verzoeken wij u ook aan te geven op 
welke wijze dit toezicht moet geschieden. Ons advies hierin is om enkel op basis van 
klachten handhavend op te treden en hierin geen proactieve rol aan te nemen. 
Wij horen graag zo spoedig mogelijk van u, ook omdat wij onze bedrijfsinterne 
processen hierop moeten aanpassen. 

Vervolg 
Als uw gemeente het toezicht door de RUD NHN wil laten uitvoeren, zullen de 
dienstverleningsovereenkomst en de mandaatregeling zo nodig worden aangepast. 
Deze aspecten zullen in de komende periode nadere uitwerking krijgen. 

Vragen 
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw 
J. Oomen, telefoonnummer 06-44 61 39 88 of per e-mail joomen@rudnhn.nl of 
mevrouw B. Schoorl, telefoonnummer 06-44 90 28 16 of per e-mail 
bschoorl@rudnhn.nl. 
Wij verzoeken u hierbij het bovenstaande zaaknummer te vermelden. 

drs. A.P. Bouwen 
Directeur Regionl 

Hoogachtend, 
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