Uitspraak rechtbank Middelburg over anti-hagelkanonnen stelt
BZZB volledig in het gelijk.
De rechtbank in Middelburg heeft het beroep van de stichting Behoud de
Zak van Zuid-Beveland (BZZB) tegen gebruik van anti-hagelkanonnen in
Borsele gegrond verklaard. De maatwerkvoorschriften die het
gemeentebestuur van Borsele verleende, zijn vernietigd. Naar de
geluidhinder van één anti-hagelkanon moet nieuw onderzoek worden
gedaan. De gemeente moet de BZZB bovendien de proceskosten
betalen.
De BZZB is blij met de heldere uitspraak van de rechtbank. De stichting
probeert al sinds 2006 om de gemeente voor de anti-hagelkanonnen de
juiste spelregels te laten hanteren. Steeds weer werden voorstellen en
bezwaren van de BZZB terzijde geschoven. Uit de uitspraak van de
rechtbank blijkt dat de gemeente veel steken heeft laten vallen: de BZZB
heeft op alle punten gelijk gekregen.
Zo is onder meer bevestigd dat de gemeente willens en wetens in strijd
met de wet de toestemmingen verleende. De zogenoemde
maatwerkvoorschriften hadden in acht van de negen gevallen nooit
uitgevaardigd mogen worden. Ook zijn bij het bepalen van
geluidsoverlast fouten gemaakt.
De rechtbank vindt bij het negende kanon de belangenafweging door
gemeente ontoereikend. Niet meegewogen is bijvoorbeeld of
antihagelkanonnen
ook echt effect hebben. Er is niet serieus nagegaan of er
alternatieven zijn. Ook moeten volgens de rechtbank eventuele
detectiemogelijkheden voor hagelbuien bij de belangenafweging worden
betrokken.
De gemeente beriep zich steeds op (mogelijke) aanpassingen van de
regels. De rechtbank stelt dat bevoegdheden niet op basis van
toekomstige regelgeving kunnen worden geclaimd.
De BZZB vindt het erg jammer dat via de rechter het gelijk moest worden
gehaald. De halsstarrige houding en de zeer eenzijdige
belangenafweging van de gemeente lieten echter geen andere keus. De
stichting hoopt dat in het vervolg een zorgvuldige besluitvorming zal
plaatsvinden, die gebaseerd is op de geldende wet- en regelgeving.

Tegen die achtergrond: in 2013 zal het systeem van
maatwerkvoorschriften zijn vervangen door een vergunningenstelsel. De
wettelijke geluidsnormering blijft echter ongewijzigd. Dat betekent dat –
zoals door de gemeente ook bij de rechtbank is erkend – met de huidige
techniek nog steeds niet aan de wettelijke voorschriften kan worden
voldaan.

