Regeling in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling met betrekking tot
“Traditioneel schieten”
Versie: 090909
1)
In artikel 1.1 van het besluit wordt de volgende definitie van traditioneel schieten
opgenomen:
“traditioneel schieten”: door schutterijen of schuttersgilden schieten met buksen ofwel
geweren vanaf een vaste standplaats op een stilstaand doel in de buitenlucht.
Toelichting:
Onder het “traditioneel schieten” wordt verstaan het schieten door schutterijen of
schuttersgilden op schietbomen of schutsbomen in de buitenlucht. De schuttersgilden of
schutterijen vinden hun oorsprong in de middeleeuwen, waar ze als taak hadden om hun
stad of plaats te verdedigen. De hedendaagse schutterijen of schuttersgilden hebben enkel
een folkloristische functie. Het “traditioneel schieten” vindt voornamelijk plaats bij
schutterijen en schuttersgilden in de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.
Afhankelijk van de streek worden er andere schietdisciplines beoefend. De meest
gebruikelijke disciplines van het ‘traditioneel schieten’ zijn:
a) het Oudlimburgs schieten: het harkschieten en het vogelschieten;
b) het Brabants schieten: het schieten op de wip en het gaai- of vogelschieten;
c) het Gelders schieten: het lepel- of fladderschieten, het vogelschieten en het schieten op
de schijf.
Opgemerkt wordt dat het Activiteitenbesluit alleen geldt voor ‘inrichtingen’, als bedoeld in
de Wm. Om onder het begrip ‘inrichtingen’ van de Wm te vallen moet ondermeer sprake
zijn van een regelmatige, locatiegebonden activiteit. Het Activiteitenbesluit is derhalve niet
van toepassing op terreinen (bijvoorbeeld een weide) waar eenmalig of sporadisch het
traditioneel schieten plaatsvindt.

2)
De vrijstelling voor geluid – ingevolge de motie Vietsch – wordt opgenomen in
artikel 2.18. Gemeente houdt de mogelijkheid om bij gemeentelijke verordening
regels te stellen ten behoeve van het voorkomen van geluidhinder bij het traditioneel
schieten.
3)
Ter informatie:
In artikel 4.3 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
(Activiteitenbesluit) en artikel 4.12 van de Regeling algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling) zijn reeds voorschriften opgenomen
ten aanzien van de opslag van rook-zwak kruit.
4)
Aan het Activiteitenbesluit wordt een paragraaf toegevoegd voor het traditioneel
schieten. Deze paragraaf bevat geen inhoudelijke voorschriften, maar alleen een
delegatiebepaling. De inhoudelijke voorschriften zijn opgenomen in de
Activiteitenregeling (zie onder 6).
§ 4.8.8 Traditioneel schieten
Artikel 4.116
Bij het traditioneel schieten wordt:

a. ten behoeve van het voorkomen van risico’s voor de omgeving en ongewone voorvallen,
dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico’s voor
de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan,
en
b. in afwijking van artikel 2.9, eerste lid, ten behoeve van het voorkomen dan wel, voor
zover dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk beperken van de belasting van de bodem,
ten minste voldaan aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen.

5)
In bijlage 1 van het Activiteitenbesluit is vastgelegd welke inrichtingen
vergunningplichtig zijn. 2 categorieën van deze bijlage worden als volgt gewijzigd.
Categorie bb komt te luiden:
bb) inrichtingen voor schieten met vuurwapens of werpen met ontvlambare of ontplofbare
voorwerpen, met uitzondering van inrichtingen voor het traditioneel schieten;

Categorie cc, zevende bolletje komt te luiden:
cc, 7°) het schieten in de open lucht met wapens werkend met luchtdruk of gasdruk, met
uitzondering van inrichtingen voor het traditioneel schieten;

6)
In de Activiteitenregeling worden inhoudelijke voorschriften voor het traditioneel
schieten opgenomen.
§ 4.8.7 Traditioneel schieten
Artikel 4.111
1. Ten behoeve van het voorkomen van risico’s voor de omgeving en ongewone
voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de
risico’s voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de
gevolgen hiervan, wordt bij het traditioneel schieten ten minste voldaan aan het vierde tot
en met het zevende lid.
2. Ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel
mogelijk beperken van de belasting van de bodem wordt bij het traditioneel schieten
voldaan aan het derde, het vierde en het zevende lid.
3. Indien bij het schieten hulzen van verschoten munitie vrijkomen, vindt het schieten
plaats boven een bodembeschermende voorziening.
4. Het schieten vindt op zodanige wijze plaats dat alle afgeschoten kogels worden
opgevangen in een voorziening. De voorziening is opgesteld boven een
bodembeschermende voorziening.
5. Gedurende de periode dat wordt geschoten bevinden zich geen personen of
veediersoorten in de onveilige zone, uitgezonderd de schutter, de baancommandant en
één of meerdere door de baancommandant aangewezen personen. De onveilige zone
omvat de oppervlakte van een rechthoek van 2 meter aan weerszijde van de voorziening
waar de afgeschoten kogels in worden opgevangen, bedoeld in het vierde lid, bij 8 meter.
De zone bevindt zich aan de zijde waar op het doel wordt geschoten.
6. In afwijking van het vijfde lid omvat de onveilige zone bij het schieten op een houten
blok of knoest met kogels van kalibernummer 16 of kleiner de oppervlakte van een halve
cirkel met een straal van 25 meter met het doel waarop wordt geschoten als middelpunt.
De zone bevindt zich aan de zijde waar op het doel wordt geschoten.
7. In afwijking van het vierde tot en met het zesde lid kan het bevoegd gezag bij de
viering van festiviteiten maatwerkvoorschriften stellen ten behoeve van het voorkomen
dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de belasting van
de bodem en met betrekking tot de onveilige zone.
8. De dagen of dagdelen waarop festiviteiten, als bedoeld in het zevende lid, plaatsvinden
worden door het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift aangewezen, waarbij het aantal
aan te wijzen dagen of dagdelen niet meer dan twaalf per kalenderjaar bedraagt.
Toelichting:

§ 4.8.7 Traditioneel schieten
Algemeen
Deze aanvulling volgt op de motie van het lid Vietsch c.s. (Kamerstukken II, 2007/2008,
29 383, nr. 90). Naar aanleiding van deze motie zijn inrichtingen voor het ‘traditioneel
schieten’ onder het besluit gebracht. Daarmee zijn deze inrichtingen niet langer
milieuvergunningplichtig. Hiervoor zijn categorieën bb en cc van bijlage 1 van het besluit
aangepast. In artikel 1.1 van het besluit is een begripsbepaling voor “traditioneel schieten”
opgenomen.
In deze paragraaf zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot het traditioneel
schieten. Deze voorschriften hebben betrekking op bodem- en externe veiligheidsaspecten.
Artikel 4.111, derde lid
Er dient te worden voorkomen dat de hulzen van verschoten patronen in of op de bodem
terecht komen. Om deze reden wordt in het derde lid voorgeschreven dat het schieten
plaats dient te vinden boven een bodembeschermende voorziening. Dit betekent dat de
zone rond de standplaats van de schutter dusdanig geconditioneerd dient te zijn, dat het
verzamelen van de hulzen makkelijk uitvoerbaar is.
Indien bij het schieten geen hulzen, of andere bodembedreigende stoffen in of op de
bodem terecht kunnen komen, wordt het schieten niet aangemerkt als een
bodembedreigende activiteit en is dit lid derhalve niet van toepassing.
Artikel 4.111, vierde lid
Bij het traditioneel schieten dient een “kogelvanger” of “ricochetvanger” (hierna:
kogelvanger) te worden toegepast. Een kogelvanger is een voorziening, waarmee alle
afgeschoten kogels dienen te worden opgevangen. Het schieten dient zodanig plaats te
vinden dat alle afgeschoten kogels in de kogelvanger terecht komen. Voor bepaalde
schietdisciplines kan dat betekenen dat het schieten met een oplegsteun of affuit nodig is.
Om ervoor zorg te dragen dat alle afgeschoten kogels in de kogelvanger terecht komen,
mogen ongeoefende schutters alleen met toepassing van een affuit schieten. De
baancommandant beoordeelt of sprake is van een geoefende of een ongeoefende schutter.
Het toepassen van een kogelvanger is noodzakelijk in het kader van externe veiligheid en
ten behoeve van het voorkomen, dan wel voorzover dat niet mogelijk is, het zoveel
mogelijk beperken van de belasting van de bodem.
Door het toepassen van een kogelvanger worden de externe veiligheidsrisico’s van het
traditioneel schieten zoveel mogelijk beperkt, doordat geen kogels achter het doel waarop geschoten wordt - terecht komen. Het gebruik van de kogelvanger beperkt
derhalve de “onveilige zone”.
Daarnaast is het toepassen van een kogelvanger noodzakelijk ten behoeve van het
voorkomen, dan wel voorzover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de
belasting van de bodem. Bij het traditioneel schieten wordt ondermeer gebruik gemaakt
van kogels die uit lood bestaan. Lood is schadelijk voor het milieu en derhalve een zwarte
lijst-stof. Door het toepassen van een kogelvanger wordt voorkomen dat kogels in de
bodem terecht kunnen komen. Afgeschoten kogels worden opgevangen in
verzamelbak(ken) (of wattenbak). Deze verzamelbak maakt onderdeel uit van de
kogelvanger.
De kogelvanger dient opgesteld te worden boven een bodembeschermende voorziening,
om te voorkomen dat de kogels die opgevangen worden door de kogelvanger, maar
onverhoopt niet in de verzamelbak terecht komen, op of in de bodem terecht kunnen
komen. De drijver van de inrichting kan een keuze maken voor de toe te passen
bodembeschermende voorzieningen (en daarbij horende maatregelen).
Doorgaans gaat het om een verharding, kleed of voldoende dik plastic folie met voldoende
oppervlakte onder de kogelvanger. De kogels die niet worden opgevangen in de
verzamelbak komen op deze voorziening terecht. Deze kogels, maar ook de kogels die
worden opgevangen in de verzamelbak, dienen na afloop van een schietdag te worden
verwijderd om uitloging naar de bodem te voorkomen.
Een andere optie is het treffen van voorzieningen waardoor verzekerd wordt dat alle kogels
die worden opgevangen door de kogelvanger terecht komen in de verzamelbak. Dit kan

gerealiseerd worden door de kogels, die worden opgevangen door de kogelvanger, door
middel van een gesloten buis af te voeren naar een afgesloten verzamelbak.
Artikel 4.111, vijfde lid
Bij het traditioneel schieten dient een ‘onveilige zone’ in acht genomen te worden. Onder
de onveilige zone wordt het gebied verstaan, waar projectielen – direct of indirect –
terecht kunnen komen en waar derhalve gevaar bestaat voor mens en veedieren. In de
onveilige zone mogen alleen de schutter, baancommandant (of schietmeester of
buksmeester) en één of meerdere door de baancommandant aangewezen personen (veelal
de optrekker en de schrijver) aanwezig zijn. In onderstaande figuur is de onveilige zone
weergegeven.
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Artikel 4.111, zesde lid
In het algemeen wordt bij het Limburgs traditioneel schieten gebruik gemaakt van zware
geweren of buksen met kogels van kalibernummers 12 en 16. Het kalibernummer geeft
het aantal ronde loden kogels aan met een middellijn, die gelijk is aan de middellijn van de
loop en die tezamen een Engelse pond (453,59 gram) wegen. Naarmate het
kalibernummer groter wordt, is het ‘kaliber’ kleiner (omdat de kogel lichter is en er
derhalve meer kogels in een Engelse pond gaan).
Als met kogels van kalibernummer 16 of kleiner wordt geschoten op een houten blok of
knoest, bestaat de mogelijkheid dat de kogel kan afketsen en daardoor niet in de
kogelvanger terecht komt. Veiligheidshalve dient in dat geval een onveilige zone met een
straal van 25 meter rond het doel waarop wordt geschoten te worden aangehouden.
Omdat op grond van het vierde lid een kogelvanger dient te worden toegepast, kan
worden volstaan met een halve cirkel. In onderstaande figuur is de onveilige zone
weergegeven.
[PM: Figuur toevoegen]
Artikel 4.111, zevende en achtste lid
Het bevoegd gezag kan in geval van festiviteiten maatwerkvoorschriften stellen ten
aanzien van de onveilige zone en ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat
niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de belasting van de bodem. Het gaat
daarbij om incidentele activiteiten in uitzonderingssituaties. Bij deze festiviteiten wordt
doorgaans gebruik gemaakt van palen (schietbomen) die ten behoeve van de festiviteit
worden bijgeplaatst. Ook komt het voor dat binnen een inrichting palen aanwezig zijn, die
enkel worden gebruikt voor festiviteiten. In dergelijke gevallen kan het bevoegd gezag in
afwijking van het vierde, vijfde en zesde lid, maatwerkvoorschriften stellen. Bij het
opstellen van deze maatwerkvoorschriften kan het bevoegd gezag ondermeer gebruik
maken van de ‘Handreiking Limburgs Traditioneel Schieten’ van het College van
Gedeputeerde Staten van Limburg van 19 mei 2009.
Op grond van het achtste lid dient de mogelijkheid die het zevende lid biedt om voor de
viering van festiviteiten maatwerkvoorschriften te stellen te worden beperkt tot de dagen

of dagdelen die het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift aanwijst. Het bij
maatwerkvoorschrift aan te wijzen dagen of dagdelen mag niet meer dan 12 per jaar
bedragen.

6) Overgangsrecht
Artikel 6.11b
1. Voor een inrichting die is opgericht voor de inwerkingtreding van artikel 4.111 en
waarop onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding een vergunning in werking en
onherroepelijk was, kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift bepalen dat artikel
4.111, vierde tot en met het zesde lid, tot 1 januari 2011 niet van toepassing is op die
inrichting.
2. Het bevoegd gezag kan ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet
mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de belasting van de bodem en met
betrekking tot de onveilige zone voor een inrichting als bedoeld in het eerste lid bepalen
dat voorschriften van de vergunning tot 1 januari 2011 worden aangemerkt als
maatwerkvoorschriften.
Toelichting bij artikel 6.11b
Artikel 6.11b
In artikel 4.111, vierde lid, wordt voorgeschreven dat het (traditioneel) schieten op
zodanige wijze dient plaats te vinden, dat alle afgeschoten kogels worden opgevangen in
een voorziening (kogelvanger). Niet in alle vergunningen werd een dergelijke voorziening
vereist. Door middel van deze overgangsbepaling wordt bepaald dat voor inrichtingen
waarop artikel 4.111 van toepassing is, het bevoegd gezag kan bepalen dat het vierde tot
en met het zesde lid van artikel 4.111 tot 1 januari 2011 niet van toepassing zijn.
Op grond van het tweede lid kan het bevoegd gezag bepalen welke
vergunningvoorschriften in afwijking van het vierde tot en met het zesde lid van artikel
4.111, tot 1 januari 2011 worden aangemerkt als maatwerkvoorschriften en derhalve tot
deze datum blijven gelden.

