Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
Datum: 29 januari 2011
Aan de voorzitter van de raad.
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Brief VROM/aanpassing activiteitenbesluit anti-hagelkanonnen
Het college wordt verzocht de volgende vraag schriftelijk te beantwoorden:
1) Op 3 augustus 2010 heeft de gemeente Wijk bij Duurstede een brief (zie bijlage)
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…
Toelichting:
Het onderwerp ‘hagelkanonnen’ is nog steeds niet van de agenda. Het CDA is er mee bezig
en ook de PCG-fractie heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten. In september 2010 heeft
de PCG contact opgenomen met de Tweede Kamerfractie van de SGP en het probleem
middels de brief (incl. toelichting) voorgelegd. ‘Haagse’ molens malen langzaam… Juist
deze week ontving ik een reactie vanuit Den Haag die ik u niet wil onthouden. De SGPfractie heeft in het kader van een regeringsvoorstel over het Activiteitenbesluit gevraagd of in
dit besluit eenduidige regels over de inzet van anti-hagelkanonnen kunnen worden
opgenomen. De regering moet hierop nog reageren, maar het is de verwachting dat de
betrokken bewindslieden (de heren Atsma en Bleker) binnen nu en twee weken reageren. Als
ik meer weet hoort u het direct! Gaat het dan eindelijk toch lukken…?
Ondertussen vraag ik me af wat er met de op 3 augustus 2010 verzonden bief is gebeurd. Is
daar vanuit Den Haag helemaal niet op gereageerd? Heeft het college nog een ‘herinnering’
gestuurd?
Hans Marchal/PCG

