Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2011-08
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 31 januari 2011
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Brief VROM/aanpassing activiteitenbesluit anti-hagelkanonnen
Vraag:

Het college wordt verzocht de volgende vraag schriftelijk te beantwoorden:
Op 3 augustus 2010 heeft de gemeente Wijk bij Duurstede een brief
gestuurd naar het ministerie van VROM t.a.v. de toenmalige
staatssecretaris mw. Huizinga-Heringa. Hierin werd aangedrongen op het
wijzigen van de voorschriften in het Activiteitenbesluit. Bij mijn weten
heeft de staatssecretaris nooit op de brief gereageerd. Klopt dit? Heeft de
gemeente na het verzenden van de brief bij het ministerie van VROM nog
geïnformeerd naar de stand van zaken? Gaat de gemeente nog actie
ondernemen of wacht u eerst de uitkomst van de lopende acties af? Wat
druk van gemeentezijde en van de kant van de fruittelers kan vermoedelijk
geen kwaad…

Antwoord:

Wij hebben eerder geprobeerd om met meerdere gemeenten een
bestuurlijke lobby te starten. Helaas bleken de aangeschreven gemeenten
negatief tegenover een lobby te staan. Zij vonden dat dit niet de taak van
de gemeente is, maar van de fruittelers. Hierop is besloten om alleen uit
eigen naam een brief te sturen naar het toenmalige Ministerie van VROM
(het huidige Infrastructuur en Milieu).
Op 3 augustus 2010 heeft de gemeente een brief over de aanpassing van
het Activiteitenbesluit gestuurd naar het Ministerie. Op de brief is tot op
heden formeel geen reactie gekomen. Er is telefonisch meerdere malen
(o.a. in november 2010) contact gezocht met het Ministerie. Het lukte
echter niet om in gesprek te komen met de verantwoordelijk
beleidsambtenaar. De brief is daarop per fax nogmaals verzonden naar
het Ministerie.
Naar aanleiding van de vragen is er recent wederom contact gezocht met
het Ministerie. Uiteindelijk is er gesproken met een ambtenaar van de
afdeling Ruimte die zich bezig houdt met het geluidsbeleid. Deze
ambtenaar verwacht niet dat het geluidsbeleid in het Activiteitenbesluit op
korte termijn wordt aangepast om plaatsing mogelijk te maken van antihagelkanonnen. Wat betreft de brief wordt er ambtelijk op het Ministerie
overlegd hoe hier een passend (schriftelijk) antwoord op te geven.
De acties die worden ondernomen door verschillende Tweede
Kamerfracties worden uiteraard door ons met belangstelling gevolgd.

Datum: 11 februari 2011
Namens het college van burgemeester en wethouders,
Robbert Peek

