
 

 

 aan Gedeputeerde Staten  

 

Vraag 

FZ/alg  

Nummer 

3252 

 

Onderwerp 

Schieten carbid Westvoorne 

 

Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de 

vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat het lid van 

Provinciale Staten A.L. Koning (PvdA) d.d. 14 december 2016 bij mij de 

volgende vragen heeft ingediend: 

 

 

Aanleiding 

De gemeente Westvoorne heeft een vergunning verleend voor het schieten van carbid 

in een gebied dat zich bevindt in Voornes Duin.  Voornes Duin maakt onderdeel uit 

van Nature 2000 en is dus Europese topnatuur. Bij alle activiteiten en ontwikkelingen 

die in dit gebied plaatsvinden dienen behoud en versterking van de natuurwaarden 

voorop te staan. De Natuur en Milieufederatie heeft bezwaar gemaakt tegen de door d 

gemeente verleende vergunning, zie meer op http://milieufederatie.nl/nieuws/carbid-

schieten-in-europese-topnatuur-onacceptabel/.  

 

Volgens informatie op internet kan het geluid van carbid schieten tot 110 decibel zijn. 

Carbid schieten zou daarom niet in de bebouwde kom en op 500 meter van een 

vogelbeschermingsgebied moeten plaatsvinden,  zie http://mens-en-

samenleving.infonu.nl/diversen/148333-carbidschieten-op-oudejaarsdag.html.  

 

Het komt ons vreemd voor dat een dergelijk activiteit past bij de bescherming van 

natuur (N2000gebied) en het beleid voor stilte gebieden. Wij stellen u daarom graag 

de volgende vragen 

 

 

1. Klopt het dat de Omgevingsdienst Haaglanden wat betreft de N2000 doelen en de 

DCMR voor wat betreft het stiltegebiedenbeleid namens de Provincie toestemming 

hebben gegeven voor het schieten van Carbid in het Nature 2000 gebied? Zoja, op 

grond van welke argumenten is deze toestemming gegeven?  

 

2. Op grond van welke onderzoeken is aangegeven dat er geen schadelijke gevolgen 

optreden voor de natuur en de dieren in het bijzonder? 

 

3. Hoeveel geluid kan en mag er geproduceerd worden?  

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 2/2 4. Welke alternatieven zijn beoordeeld? Kan de provincie bij het beoordelen van 

dergelijke activiteteiten inzetten op alternatieve locaties?  
 

 

 

Den Haag,  

 

De voorzitter van Provinciale Staten 

van Zuid-Holland, 

 

 

Drs. J. Smit 

 


