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BELEIDSNOTA GEMEENTE ZUNDERT BETREFFENDE HET GEBRUIK 
VAN KNALAPPARATEN 

 
Inleiding 
Bij de gemeente worden door agrariërs aanvragen ingediend voor het gebruik van 
zogenaamde knalapparaten. Een knalapparaat is een gaskanon dat, met tussenpozen, (zeer) 
luide knallen produceert teneinde gevogelte en ander wild, dat schade toebrengt aan de 
gewassen de agrarier, te verwijderen dan wel verwijderd te houden van zijn gewassen. Op 
deze wijze voorkomt dan wel beperkt hij de schade aan zijn gewassen. Om op adequate wijze 
op deze aanvragen te kunnen besluiten is het noodzakelijk dat voor het in gebruik hebben van 
een knalapparaat duidelijke, hanteerbare beleidsregels  worden vastgesteld. 
 
Huidige situatie in Zundert 
In de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Zundert is in artikel 4.1.7. lid 1 
opgenomen dat het verboden is toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben op een 
zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidshinder wordt  
veroorzaakt. Hieronder begrepen zijn ook knalapparaten. Van dit verbod kan ontheffing 
verleend worden door het college van burgemeester en wethouders. Tot 2001 werd, zonder 
aanvraag, onder voorwaarden een algemene vrijstelling verleend voor het in gebruik hebben 
van een knalapparaat. Na uitspraak van de commissie bezwaar- en beroepschriften wordt 
sedert 2002 incidenteel, indien er geen bezwaren binnenkomen, onder voorwaarden 
ontheffing verleend. Nu er sprake is van klachten van omwonenden is het noodzakelijk om te 
komen tot regulering van deze geluidshinder. 
 
Uitgangspunten 
Bij deze op te stellen beleidsnotitie op het gebied van knalapparaten is enerzijds rekening 
gehouden met het feit dat Zundert een agrarische gemeente is en anderzijds met de 
contstatering dat de huidige regelgeving als (te) soepel wordt beoordeeld. bij de tot 
standkoming van de nieuwe beleidsregels is gebruik gemaakt van de beleidsnotities van de 
gemeente Moerdijk en Woensdrecht. De in deze notities aangegeven beleidsregels zijn ter 
toetsing voorgelegd aan de Regionale Milieudienst West Brabant. De resultaten zijn als bijlage 
bij deze notitie gevoegd. 
 
Wanneer wordt ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 4.1.7. lid 2 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Zundert. 
Het bovenstaande brengt het college van burgemeester en wethouders ertoe het volgende te 
bepalen. Er wordt alleen ontheffing verleend op basis van artikel 4.1.7. lid 2 van de algemene 
Plaatselijke Verordening voor de gemeente Zundert voor het gebruik van knalapparatuur, 
indien uit de aanvraag om ontheffing blijkt dat: 
 
Algemeen 

1. het knalapparaat wordt ingezet voor de noodzakelijke verjaging van wild en/of 
gevogelte, en einde schade aan gewassen te voorkomen dan wel te beperken; 

2. het knalapparaat wordt ingesteld op een bronsterkte van 120 dB(A);  
3. de in acht te nemen afstand tussen het knalapparaat en de dichtst bijzijnde woning 

minimaal 140 meter bedraagt, ervan uitgaande dat het aantal knallen maximaal 12 
per uur bedraagt, dan wel 3 knallen binnen maximaal 30 seconden en dan een stilte 
van 15 minuten; 

4. op een perceel (5ha) slechts één knalapparaat wordt geplaatst; 
5. het knalapparaat zodanig geplaatst wordt dat de monding van het knalapparaat niet 

gericht is op nabij gelegen woningen van derden; 
6. het knalapparaat slechts wordt gebruikt tussen 07.00 uur en 21.00 uur. 

 
Afwijkingen 
In afwijking van het bepaalde onder Algemeen mag, ter beoordeling van  
Burgemeester en wethouders een kortere afstand dan 140 meter worden aangehouden 
indien: 

- het knalapparaat een lagere bronsterkte heeft dan 120 dB(A); 
- bij de aanvraag om ontheffing een akoestisch rapport wordt overgelegd waarin 

wordt aangetoond dat de uit de circulaire schietlawaai voortvloeiende Lknal 



(waarbij rekening is gehouden met het omgevingslawaai) ter plaatse van 
woningen van derden niet wordt overschreden. 

In afwijking van het bepaalde onder Algemeen mag, ter beoordeling van burgemeester en wethouders 
een knalapparaat met een grotere bronsterkte dan 120 dB(A) worden gebruikt indien: 

- de afstand tussen het knalapparaat en de woningen van derden meer bedraagt 
dan 140 meter; 

- bij de aanvraag om ontheffing een akoestisch rapport wordt overgelegd waarin 
wordt aangetoond dat de uit de circulaire schietlawaai voortvloeiende Lknal 
(waarbij rekening is gehouden met het omgevingslawaai) ter plaatse van 
woningen van derden niet wordt overschreden. 

Handhaving 
Indien er klachten binnenkomen over geluidsoverlast als gevolg van het gebruik van een knalapparaat 
zal de Regionale Milieudienst worden ingeschakeld om middels meting het geluidsniveau vast te 
stellen. 
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