Aan het college van Burgemeester en wethouders
van de gemeente Borsele,
Stenevate 10
4451KB Heinkenszand

Nisse, 22 mei 2014.
Onderwerp: anti-hagelkanonnen
Geacht college,
Het bestuur van de stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland (BZZB) wil zijn zorg en
teleurstelling kenbaar maken voor de vertraging die uw procedure tot vergunningverlening
voor gebruik van anti-hagelkanonnen bij voortduring oploopt. Voor de goede orde: sinds
het gebruik van de eerste kanonnen in 2006 bent u er tot op heden niet in geslaagd een
juridisch houdbare gemeentelijke beschikking tot stand te brengen. Dat kan toch met de
beste wil van de wereld geen redelijke termijn in het kader van behoorlijk bestuur worden
genoemd. Uit oogpunt van rechtszekerheid voor aanvragers en uit een oogpunt van
zorgplicht jegens de burger is de gang van zaken zeer teleurstellend.
U heeft zowel naar de vergunningvragers als naar de (betrokken) burgers en in de media
herhaalde malen de indruk gewekt dat op korte termijn het gebruik van de antihagelkanonnen zorgvuldig en op een juridisch deugdelijke basis zou zijn geregeld. Door u
genoemde data blijken steeds illusoir te zijn geweest.
Wij herinneren eraan dat in elk geval sinds oktober 2012 (uitspraak rechtbank) inzet van de
anti-hagelkanonnen volstrekt illegaal is. De juridische grondslag voor beoordeling was en is
eveneens bekend. Daarom verzochten wij u helaas noodgedwongen om handhaving, na de
constatering dat de schokgolfgeneratoren vanaf juni 2013 geregeld in actie kwamen. U liet
ons weten dat de betrokken fruittelers vóór 15 oktober, later uitgesteld naar1 december
2013 een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend moesten hebben
en dat diverse nadere onderzoeken tijd vergden.
Die datum van 1 december 2013 is (weer) niet gehaald. Daarop heeft u - een door de
gemeentelijke bezwarencommissie geadviseerde veel kortere begunstigingstermijn
negerend - als jongste datum waarop de vergunningen naar buiten zouden worden
gebracht, 1 mei 2014 genoemd. Niet bepaald tot onze verrassing, maar zeker wél tot onze
teleurstelling is ook die datum voorbij gegaan zonder publicatie vergunningen. Nu blijkt
dat u pas de tweede helft van juni overleg wenst te voeren om vervolgens te
beoordelen wanneer publicatie en ter inzage legging van de ontwerp-beschikkingen zal
plaats vinden. Gelet op de procedurele vereisten van termijnen komt het erop neer dat u
het gebruik van de anti-hagelkanonnen opnieuw een jaar in illegaliteit laat verglijden.

Het mag u niet verwonderen dat wij zeer ongelukkig zijn met de wijze waarop u met dit
dossier aan de slag bent. Het minste dat wij van uw college als belangenbehartiger van álle
burgers mogen verwachten, is dat u zich inspant om zo snel mogelijk langs correcte en
zorgvuldige weg een besluit te nemen over het gebruik van anti-hagelkanonnen en
eventueel in de tussentijd voor het gebruik van de anti-hagelkanonnen een expliciete
gedoogbeschikking uitgeeft. Wij wijzen erop dat uw buurgemeente Kapelle op dit kader
wel de juiste koninklijke weg in procedureverlening heeft gevolgd.
In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet,

namens BZZB
M.G. van der Stel (secr.)
w.g.

