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06-01-2014
Ben Geurtz,raadslid B06-L2000
Carbidschieten op oudejaarsdag in Gendt locatie de vogelmast
(in te vullen door de griffie)

De onderstaande vragen zijn gericht aan het college van burgemeester en wethouders
Verzocht wordt de vragen schriftelijk te beantwoorden.
Aanleiding / toelichting: Naast klachten van omwonenden ( de in de wijken de Dries, Molenwijk en
Huis te Gendt) en de grote negatieve impact welke het buitendijks schieten met carbid heeft op de in
de polder vertoevende dieren, is ook de correspondentie die wij december 2012 hebben gevoerd met
het college ( bijlage: carbidschieten gendt_21122012_def) en de beantwoording namens het college
door wethouder Telder (bijlage: reactie mail K Telder_carbidschieten _gendt_ 23 dec2012 ) reden
voor het stellen van de schriftelijke vragen.
nb: in de bijlage: carbidschieten gendt_21122012_def wordt uitvoerig ingegaan op de regelgeving die geldt
voor onderhavig natuurgebied en de regelgeving mbt het carbidschieten.
Vragen:
1: Naar aanleiding van onze brief van 21-12-2012, besloot het college dat carbid schieten in Gendt op die
locatie niet zou worden getolereerd en men zo nodig over zou gaan tot strikte handhaving.
a: Waarom is het college nu wel overgegaan tot het verlenen van een ontheffing voor het carbidschieten op
31 december 2013 in Gendt (locatie de vogelmast) ?
b:Heeft de Algemene Plaatselijke Verordening met betrekking tot carbidschieten ten opzichte van 2012 een
verandering ondergaan?
c: Maakt de Gendtse polder ten opzichte van 2012 nu geen deel meer uit van het Natura 2000 gebied de
Gelderse Poort, waardoor deze niet meer onderhevig zou zijn aan de Natuurbeschermingswet 1998?
2: Bent u met ons de mening toegedaan dat hier sprake is van inconsistent bestuur ?
3: Bent u met ons de mening toegedaan dat bewoners en raadsleden er op moeten kunnen vertrouwen, dat
als in het ene jaar een ontheffing wordt geweigerd en er geen verandering van regelgeving plaatsvindt,
deze ook het daarop volgende jaar wordt geweigerd?
4. Wat is de toezegging van de wethouder d.d. 23 december 2012 luidende
“In ieder geval geen carbid in het buitengebied” waard als daar toch van afgeweken wordt?
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(* : weghalen hetgeen niet van toepassing is)
Naar aanleiding van bovenstaande vragen treft u onderstaand het antwoord van het college / de
burgemeester* aan.
Inleiding / toelichting:

Antwoorden:
1.
2.
3.
4.
5.

burgemeester en wethouders van Lingewaard,
de interim-secretaris,
de burgemeester,

C.M. de Graaf

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

De tijdsbesteding in financiële zin verbonden aan de behandeling en beantwoording van bovenstaande
art. 38 rvo-vragen door de behandelend ambtenaar bedroeg: ….. uur x € ….. (uurtarief) = € ….. .
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