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Geachte heren en dame, beste mensen,
We realiseren ons dat u momenteel met een kort welverdiend verlof bent in een voor
u geweldig drukke tijd. Over een week gaat u op 9 augustus weer aan de slag om tot
een gedragen plan te komen zodat u gezamenlijk de verantwoordelijkheid kunt
opnemen om Nederland de komende 4 jaren te leiden. Respect daarvoor.
Graag wil CDA Borsele uw hulp inroepen voor een probleem dat zou kunnen
ontstaan en dan een grote impact zou hebben. Borsele is een echte fruitgemeente
met onder andere het grootste perenareaal van Nederland. Als lang wordt door de
ondernemers nagedacht en gehandeld om hun gewassen te beschermen ook tegen
hagel. Eén hagelbui kan de complete oogst in enkele minuten vernielen met als
gevolg geen inkomsten maar wel een heleboel kosten. Alternatieven als verzekeren
zijn onbetaalbaar.
Het gaat over negen (anti-)hagelkanonnen die sinds 2006 door diverse fruittelers in
Borsele naar tevredenheid worden ingezet om hun oogst van appels en peren te
beschermen tegen hagel. Overigens zijn er in Zeeland in meer gemeenten
hagelkanonnen. Door de jaren heen is er door de ondernemers veel geïnvesteerd in
betere detectiesystemen en geluiddempers. Dat mag en moet ook onderdeel zijn en
blijven van de regeling over de hagelkanonnen. De nieuwste haalbare systemen en
mogelijkheden moeten worden ingezet om de overlast tot een minimum te beperken.
Uit diverse enquêtes en bijeenkomsten bleek al meerdere keren dat de bevolking de
fruitteler graag zijn hagelkanon gunt. Het levert percentages op van boven 90%.
Velen ervaren het als positief om gewaarschuwd te worden voor naderend slecht
weer. Bijkomend voordeel is dat een ieder onder de “rook” van het hagelkanon ook
gevrijwaard blijft van hagelbuien. Overigens gaan de kanonnen per jaar sowieso
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maar een paar keer aan en dan alleen een kwartier voorafgaand aan een flinke
onweersbui.
Sinds 2006 is de gemeente Borsele in de weer geweest om op een pragmatische
wijze het gebruik van de hagelkanonnen te legaliseren. Pogingen om dit te doen via
een tijdelijke milieuvergunning van één jaar, later via een ontheffing van de APV met
voorschriften zijn voor de rechter gestrand. Veel werk is er mede door CDA Borsele
van gemaakt om het toch te kunnen regelen. Ook de Tweede Kamer heeft zich daar
in de periode tot 2012 fors voor ingezet.
Sinds 1 januari 2013 (brief Mansveld aan Tweede Kamer 22 mei 2013) zijn
antihagelkanonnen aangewezen als milieurelevante en vergunningplichtige
inrichtingen (Onderdeel C, onderdeel 2.2, sub c respectievelijk onderdeel 2.7, sub q
van bijlage 1 Besluit omgevingsrecht). Bij vergunningverlening is de Handreiking
industrielawaai en vergunningverlening van toepassing.
Op basis van deze wetgeving heeft de gemeente Borsele integraal de belangen
afgewogen en aangegeven de vergunningen voor de hagelkanonnen af te willen
geven. Stichting BZZB (Behoud de Zak van Zuid-Beveland) heeft deze echter
bestreden en aangevochten. De kwestie over de omstreden apparaten is maandag
13 maart uitgebreid inhoudelijk behandeld bij de Raad van State in Den Haag. Het
eindoordeel van ’s lands hoogste bestuursrechter laat echter op zich wachten, de
uitspraak is al meermalen opgeschoven. Krijgen negen fruittelers uit het Zeeuwse
Borsele alsnog een vergunning voor het plaatsen en gebruiken van antihagelkanonnen? En blijven de verleende vergunningen voor dezelfde apparaten bij
twee fruittelers in het Gelderse Dreumel in stand? Dat zijn de vragen waarover de
Raad van State zich nu over buigt.
In de zaak Borsele stond de Raad lang stil bij het zogeheten stille anti-hagelkanon,
het redelijke alternatief dat volgens uitvinder Stefan Grob geen lawaai maakt (maar
wel doet). De gemeente vindt de stille kanonnen niet de best beschikbare techniek.
Er is nog onvoldoende bekend over de effectiviteit van de stille kanonnen. Daarnaast
is volgens de gemeente de effectiviteit van het reguliere anti-hagelkanon wel
aangetoond na vele jaren van gebruik. De uitspraak van de RvS is onlangs weer
opgeschoven zodat de uitspraak rond eind augustus wordt verwacht.
CDA Borsele hecht er aan dat het gebruik van de hagelkanonnen mogelijk blijft. HET
KAN TOCH NIET ZO ZIJN dat een ondernemer zijn top kwaliteit fruit niet kan en mag
beschermen met een apparaat dat intussen zijn goede werking heeft bewezen en
door de bevolking omarmd wordt, op zeer veel draagvlak kan rekenen. Het is een
drama wanneer je als fruitteler verhagelt.
Afgelopen jaren is er veel veranderd in de beleidsvoornemens van de overheid en in
het handelen. De tijd dat de overheid weet wat goed voor onze burger is, is definitief
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voorbij. Met de nieuwe Omgevingswet wordt dit nieuwe denken prima vormgegeven.
Het gaat om de hele fysieke leefomgeving, om de integrale afweging.
Dat betekent ons inziens dat het huidige regime van de wet niet meer past bij
gewijzigde tijd. Vooral de lokale omstandigheden zijn van groot belang. De integrale
afweging moet op lokaal niveau kunnen plaatsvinden. Dat houdt binnen de
veranderde tijd in dat voor het antihagelkanon de vergunningplicht omgezet zou
moeten worden naar meldingsplicht. Leg de verantwoordelijkheid bij de overheid die
de integrale afweging op lokaal niveau moet maken, lees de gemeente.
Nu kan een zeer vasthoudende stichting vanwege één facet (enkele keren per jaar
pal voor een onweersbui een aantal knallen) het onze fruitgemeente moeilijk maken.
Weg integraliteit.
Wat vraagt CDA Borsele van u?? In dit specifieke geval, afhankelijk van de uitspraak
van de RvS uw hulp om deze fruittelers niet in de kou te laten staan.
In het algemeen, snel stappen zetten in aangepaste regelgeving om toe te groeien
naar de werking van de nieuwe Omgevingswet. Faseren richting omgevingswet zal
ervoor zorgen dat meer nog dan nu gemeenten aan de slag gaan en kunnen gaan
met de prima uitgangspunten van de nieuwe wet. De vergunningsplicht antihagelkanonnen omzetten naar meldingsplicht zou voor CDA Borsele een eerste stap
moeten zijn.
Wij wensen u vrede en alle goeds in uw werk en privé.
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