Aan RUD Zeeland
Postbus 35
4530 AA Terneuzen
Nisse, 31 mei 2014
Betreft uw mail d.d. 25-05-2014

Geachte heer Loos,
Uw mail van 25 mei jl. hebben wij in goede orde ontvangen.
Wij stellen het op prijs dat u in het kader van de zorgvuldige procedure en evenwichtige
belangenafweging ook derde belanghebbenden uitnodigt tot overleg over de conceptontwerpbeschikking inhoudende omgevingsvergunning (milieu, bouwen en vrijstelling) voor een antihagelgeneratoren. Bij voortduring hebben wij aangegeven groot belang te hechten aan een correcte
procedure.
In een eerder schrijven aan B&W van Borsele hebben wij ons gevoelen van teleurstelling en
ongenoegen kenbaar gemaakt over de herhaaldelijke vertragingen die de procedure tot
vergunningverlening voor het gebruik van de anti-hagelkanonnen oploopt. Het voortduren van de
onduidelijkheid en onzekerheid in deze procedure vinden wij zowel voor de aanvragers als voor de
omgeving uiterst ongewenst. Wij hebben er B&W van Borsele op gewezen dat sinds het eerste
gebruik van anti-hagelkanonnen in 2006 nog steeds geen deugdelijke vergunning aanwezig is. Het
gemeentebestuur weet sinds eind 2012 de mede door hun eigen initiatief tot stand gekomen
formele juridische grondslag voor de vergunningverlening. Gelet op uw tijdsplanning en de geldende
termijnen zal het nog geruime tijd vergen voor er een correcte vergunning van kracht kan worden.
Gedurende al die tijd van meer dan 2 jaar is het gebruik van de anti-hagelkanonnen door de trage
besluitvorming van het gemeentebestuur van een illegaal karakter voorzien.
Wij willen niet meewerken aan of medeverantwoordelijk zijn voor een verdere vertraging in de
procedure tot vergunningverlening. Wij bevelen u van harte aan zo snel mogelijk het gebruik van
anti-hagelkanonnen van een deugdelijke wettelijke basis te voorzien en de ontwerp-beschikkingen in
procedure te brengen. Daarop bestaat dan zonder extra tijdverlies voor belanghebbenden de
mogelijkheid te reageren.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de BZZB
w.g.
M.G. van der Stel (secr.)

