Raad van State laat hagelkanonnen knallen.
De Raad van State heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep van de gebruikers van hagelkanonnen
tegen de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant waarbij de vergunningen werden
vernietigd. De uitspraak van de RvS heeft de BZZB verbaasd en teleurgesteld.
Positief is dat de RvS zegt dat de BZZB terecht als belanghebbende is aangemerkt. Ook vindt de RvS
dat geluid een effect kan hebben op belangen ( als rust en stilte) die de BZZB beschermt. De RvS
oordeelt dat de vergunningen voor de hagelkanonnen ( van 20 februari 2015) terecht door de
rechtbank Zeeland-West Brabant zijn vernietigd wegens zwaarwegende gebreken.
Wij vinden het merkwaardig dat vervolgens de RvS oordeelt dat de rechtsgevolgen in stand gelaten
kunnen worden. De gemeente heeft ter zitting verklaard dat herstel van de gebreken geen invloed
zou hebben op de belangenafweging. De RvS spreekt uit dat het stille hagelkanon onvoldoende is
beproefd om als Best Beschikbare Techniek (BBT) te kunnen worden aangemerkt. Dat vindt de BZZB
jammer. Zo wordt de toepassing van moderne innovaties met grote milieuwinst de weg afgesneden.
Wij blijven zitten met ouderwetse apparaten die onnodig teveel lawaai maken.
Verder ziet de Raad van State geen aanleiding om te zeggen, dat de natuurwaarden onvoldoende zijn
onderzocht. Het onderzoek uit 2007 naar het effect naar vogels op de Westerschelde wordt
voldoende geacht. Dat betreurt de BZZB zeer. De natuurwaarden in de Zak omvatten meer dan
vogels op grote afstand in de Westerschelde. Mens en dier, zelfs hagel en onweer hoort bij de
natuur.
De gemeente hoeft niet binnen zes maanden nieuwe besluiten te nemen. Per saldo houdt de
uitspraak van de RvS de rechtsgevolgen in stand van vergunningen met al hun erkende gebreken en
alle ruime overschrijdingen van gangbare geluidsnormen.
Ook de BZZB heeft bij de RvS aangedrongen op duidelijkheid waarop in de toekomst zorgvuldige en
houdbare vergunningen kunnen worden gebaseerd. Die duidelijkheid is gekomen, maar met een
heel andere inhoud dan wij verwachten. De RvS heeft als hoogste rechter gesproken: daar moeten
ook wij het mee doen.

