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Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Hoorn
Betreft: artikel 36 - vragen Reglement van Orde inzake gebruik Mosquitosystemen
Hoorn , 8 september 2016
Geacht College ,
De afgelopen periode hebben ons klachten bereikt over het gebruik van zogenaamdemosquitosystemen in onze gemeente. Wij hebben ons als fractie in deze klachten verdiept engeconstateerd dat er in Nederland al een jarenlange discussie en strijd wordt gevoerd over dergelijkesystemen in enerzijds de openbare ruimte , maar nu ook steeds meer als gevolg van toenemendprivégebruik , juist op particulier terrein . Op de simpele vraag welk beleid Hoorn voert,moesten wijechter het antwoord schuldig blijven . Het lijkt er op dat wij vanuit de gemeente dergelijke systemenniet gebruiken in de openbare ruimte en dat als het gaat om privégebruik wij een laissez -faire beleidvoeren .Maar om hiermeer zicht op te krijgen en om eventueel desgewenstmet elkaar nader beleidvast te stellen , hebben wij behoefte u een aantal vragen te stellen over uw ervaringen met en uwopvattingen over dergelijke systemen in onze gemeente . Voordat wij deze vragen stellen , eerst watinleidende woorden .
A . Wat zijn mosquitosystemen ?
Zogenaamdemosquitosystemen zijn apparaten die tonen uitzenden van hoge frequentie (18 .000 Hz)die jongeren tot circa 25 jaar goed kunnen horen . Doordat het gehoor (orgaan ) bij volwassenen in deloop van de levensfase verandert, horen vaak mensen ouder dan 25 jaar dit geluid niet of veelminder .Over het algemeen worden deze tonen door de mensen die het kunnen horen als ( uiterst ) vervelendervaren .
B . Gehoorklachten ?
Onderzoekgegevens hieromtrent zijn nog niet waterdicht. Deheersende opvatting is wel dat kans op(blijvende ) gehoorschade nihil is , vooral omdat je niet continu aan het geluid wordt blootgesteld , maarhet geluid wel degelijk negatieve effecten kan hebben , zoals m .b .t. tinnitus (zie onderstaand artikel).

Gezond
Veroorzaken piepende kattenverjagers gehoorklachten ?

e kattenmosquito ,een luid piependapparaatje , jaagrongewenste gas .cen zoals poepende katten de tuinuit Onbedoeld blijken kinderen ensommige volwassenen de pieptoon ook tehoren . Leidtdat tot gezondheidsproblemen ?Het principe achterdekartenmosquito ishetzelfde als dat van een hondenfluitje :mensen haren hetultrasene geluid niet .maar voor andere beesten is het luid en duidelijk . De pieptoon van de kattenverjagerkan echter zo laag afgesteld worden datook volwassenen hem horen .DeNederlandse Voedsel en Warenautoriteit krijgt jaarlijks klachten van bezorgdemensen . Een van hen nam contactopmerde Volkskrant hij heeft last van oorsuizenofficieel tinnitus - en vreest dat hij over dekattenmosquito van zijn buurvrouw gehoorschade heeft opgelopen .Dat zou kunnen zegt JandeLaat , klinisch fysicus en audioloog aan het LeidsUniversitair Medisch Centrum (LUMC ). ' Als

je bijvoorbeeld elke dag opnieuw so decibel schadelijke hinder van de kattenmosquitoaanhoort, kanergehoorschade ontstaan . direct leidttotoorsuizen .Weldenkt ze datHijheefthet dan over decibel A . Dat is ge mensen die al lijden aan tinnitus er meercorrigeerd voor hetmenselijk gehoor last van krijgen zodra ze gaan oplettenHoeluid is dat, 80 dB ( A ) ? Een keukenblen welke geluiden ze in de omgeving horen .der,maaimachine of een haardroger. Ofde Geluidshinder van een kattenmosquitopieptoon van de kattenverjager ook in dat kan via psychologischemechanismen tinrijtje past is onduidelijk .We testen het ap nitusklachten verergeren als een soortparaat daarom in het geluidslab van het neerwaartse spiraal , legt Cima uit. ZodraLUC. De laat plaatst demeetapparatuur iemand een geluidl hrmirtendaareen sterkeopeen meter afstand . Met een scherpe piep negatieve betekenis aan geeft door reactiesbegint demosquitote locien ,waarna de als angst of irritatie ,wordt de associatictoonhoogte klimt. Deaudioloog leest dege Tussen die twee alsmaarsrerker wanneerluidsmeteraf: ' Tussen de 70 en 80 dB ( A ) het geluid zich herhaalt !Datduidt niet per seop schade. Deze Van collega 's hoort Cima dat tinnituspawaarden gelden enkelopeen meteraf er niet van , dat weten ze beiden zeker . tiënten inderdaad extra last ervaren doorstand .Hoe verder ,hoe meer het geluid af Het sluit volgensDe laat niet uit dathet de kartenmosquito . OokDe laat verwachtzwakt,juist bij hoge tonen ' , zegt De Laat. Hij ding geen tianitus veroorzaakt. ' Een luid nieuwe patienten : ' Ik denk datik maar zo 'nraadpleegteen collega ,die aan het rekenen en irritant geluid dat zich herhaalt, kan bij apparaat ya bestellen . Vaakwillen patienslaat . Uitdie analyse blijkt dat op tien me overgevoeligemensen al voldoende zijn ten van mij weten hoe zo ' n ding werkt.terafstand van de geluidssterkte nog maar om een blijvende piep in de oren te veroor Ronald Veldhuizen60dB( A ) overblijft ,en op twintigmereraf zaken ',zegt hij.stand slechts 54 dB ( A ). 'Dat isbesthard , 1 Rilana Cima, tinnitusonderzoeker aande i Ook een vraag voor deze rubriek ?zegtde collega .Maar gehoorverlies krijg je universiteit van Maastricht, twijfelt of niet Mailnaar gezonde volkskrant.



C . Doel en bereik mosquito systemen ?
Het geluid heeft als doel om mensen (veelal hanggroepjongeren ) of dieren (veelal katten uit tuinen ) teverjagen . Dergelijke toestellen kunnen een geluid produceren van ruim 100 decibel. Veel systemenkunnen in sterkte worden afgesteld en gericht worden opgesteld . Het bereik is vaak ruim 25 meter .Daarmee gaat het bereik onbewust, maar in veel gevallen zeker ook bewust , verder dan de eigen af teschermen tuin , zodat ook buren en openbare plekken grenzend aan de te beschermen tuin wordenbediend ? Probleem is dat veelal jonge kinderen die spelen ,maar ook bijvoorbeeld jongeren diegewoon thuis studeren , hier ernstig last van kunnen hebben , zo blijkt uit artikelen en uit openbarepolitierapporten waarover wij beschikken . Maar ook volwassen buurtbewoners kunnen doordraaienvan het storende geluid , zo blijkt uit openbare landelijke politierapporten en persoonlijke verhalen diewij ook uit Hoorn hebben opgetekend.
D . Gemeentelijk gebruik
Professionele mosquitosystemen zijn in de afgelopen jaren in meer dan 100 gemeenten in deopenbare ruimte gebruikt als middel om lokaal overlast van hanggroepjongeren te bestrijden . Doordatlocatie , gebruiksfrequentie , tijdstip van gebruik onder overheidscontrole plaatsvindt zijn de negatieveeffecten redelijk geborgd , al zijn er ook zeker in dergelijke situaties klachten en (principiële )tegenstanders die vinden dat je goedwillende mensen en jeugdigen zo niet uit de openbare ruimtemoetweren . Er zijn ook de nodige gemeenten die daarom het gebruik weer hebben afgeschaald opzelfs stopgezet.

Fig : Een professioneel systeem tegen hanggroepjongeren dat vaak in de openbare ruimtewordt gebruikt
E . Particulier gebruik
Mosquitosystemen zijn er echter ook in toenemendemate in de handel verkrijgbaar als particuliereversie ,meestal als doel om katten uit tuinen te weren . Tegenwoordig is een dergelijk apparaat al voornog geen B 50 te koop voor privégebruik . We hebben sterk het gevoeldat de klachten over hetgebruik van dit soort systemen aan het toenemen zijn .
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Fig : Een katten verjager voor particulier gebruik van nog geen B



F . Landelijk beleid
De mosquitosystemen zijn oorspronkelijk uit Engeland afkomstig . In 2006 zijn de eerste exemplaren inNederland geïntroduceerd . Daar was aanvankelijk veel over te doen . De Raad van Europa adviseertoverigens verkoop en gebruik niet toe te staan . Dit omdat het middel controversieel is vanwege onderandere oor- en hoofdpijnklachten .Maar omdatde Raad van Europa geen wetgevende bevoegdheidheeft is het niet tot een verbod gekomen . De Rechten van de Mens is van oordeel dat dit systeemonmenselijk is omdat dit de vrijheid en bewegingsvrijheid van mensen beperkt.
Het mosquitosysteem zou mogelijk in strijd zijn met de grondrechten . Eind 2008 heeft het kabinetbesloten het systeem niet te verbieden , maar het aan gemeenten over te laten hoe hiermee om tegaan . Dit heeft ertoe geleid dat iedereen in Nederland vrij is er één te kopen en op te hangen . Op 17juni 2010 heeft de VNG aan de gemeenten een :Handreiking gebruik mosquito door gemeenten enmodelAPV doen toekomen .
Op de website van de politie wordt het gebruik van mosquitosysteem genoemd als een potentiëleoplossing voor overlast in de openbare ruimte , zie :
https ://www .politie . nl/themas/hangiongeren .html
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18 - 24 jaarBERGEN OP ZOOM . Ap 30 - 39 jaarparaatjes die met geluidkatten uit de tuin moeten Bij ouderen 40 -49 jaarwordt de 50 -59verjagen , houden niet al bovengrens jaarlager .leen poezen op afstand ,maar ook mensen . Wiegoede oren heeft, wordthorendol van het schel Hoogstetoonpiepende geluid . Maar pianoals de eigenaar weigerthet apparaat uit te zet AD 250910 |DF BFON NYTten , is er niets tegen tedoen . Mark Berck werd knetter van de kattenverjager van de buurman (het schijfje mogen worden . ,,Winkeliers moetenRAYMOND BOERE rechts bovenin de hoek van de foto ). FOTO COR DE KOCK kopers er op zijn minst op wijzendat het voor overlast in de buurtIn Bergen op Zoom heeft de anti hangjongeren proberen te verdrijsen hoofdpijn kregen . Een maand kan zorgen ."poezenpieper de verhoudingen tus- ven . Zijn buurman weigert echter lang hadden we geen idee waar dat volgens de Voedsel en Warensen twee buurmannen flink op de kattenverjager uit te zetten . ,,En geluid vandaan kwam . Totdat een autoriteit is een wettelijk verbodscherp gezet. Als bewoner Han Ver- ik kan hem er niet toe dwingen . Het vriend merkte dat het gepiep uit niet mogelijk . ,,Mensen kunnen erbeem (45 ) in de tuin wil zitten , apparaat is niet verboden . " een apparaatie bij de buurman hooguit hinder van hebben . Maarhoort hij hetzelfde schelle geluid In theorie is de pieptoon alleen te kwam . " dat is geen reden voor eer: verbod , "waarmee ze in sommige steden ook horen voor kinderen ,maar de 45 - ja - Berck vroeg zijn buuman vrien - aldus een woordvoerster . De inspecrige inwoner uit Bergen op Zoom is delijk om het ding uit te zetten en tiedienst deed onderzoek r.a kamerniet de enige die last heeft van het dat gebeurde. Dat is de vooralsnog vragen van de Partij voor de Dieren .geluid . Tal van bewoners klagen op de enige manier om snel een eind Fractievoorzitter Thieme is teleurinternet over buren met kattenver - te maken aan de overlast, zegt gesteld . , ,Gemeenten moeten van dejagers . Ook Mark Berck en zin woordvoerder Erwin Stander van minister terughoudend zijn methetgezir: uit Utrecht hadden er deze de gemeente. gebruiken van pieptonen tegen jonzomer last van . ,,Dat ging zover dat Berck vindt het belachelijk dat gerenoverlast ,maar als iemand zo 'nwe tijdens een barbecue binnen zijn apparaten die zoveel overlast kun - apparaat ophangt om katten te vergaan zitten omdat sommige men - nen veroorzaken , gewoon verkocht jagen , zijn er geen regels.



G . Politie
Inzage in openbare politierapporten laat echter zien dat er in het hele land veel klachten zijn overhetgebruik van mosquitosystemen , vaak als onderdeel van een burenruzie . Er gaat de nodigepolitiecapaciteit in zitten . Ook als je googledkom je veel artikelen tegen , zoals bovenstaand eenbericht uit het Algemeen Dagblad. Wijhebben sterk de indruk dat het legale middel ook steeds meerinzet is bij een burenruzie ofzelfs ingezetwordt als :pestmiddel om een burenruzie op te stoken .
Tot zover onze inleidende woorden .
In het kader van artikel 36 van hetReglement van Orde stellen wij u vervolgens gelet op hetbovenstaande graag de volgende vragen :

1. In het verleden is ons bekend dat in Hoorn (bijproef) gebruik is gemaakt van klassiekemuziek om overlast gevende hangroepjongeren in Hoorn te weren .Worden er in degemeente Hoorn thans of zijn er in het recente verleden ook Mosquitosystemen gebruikt doorde gemeente om overlast van hanggroepjongeren te bestrijden ? Graag u antwoordonderbouwen waarom wel ofwaarom niet ?Welke specifieke maatregelen zijn er opgenomen in de APV om de overlast vanMosquitosystemen te beteugelen of zelfs te verbieden ? Heeft de gemeente daarbij wel ofgeen gebruik gemaakt van de Handreiking gebruik Mosquito door gemeenten van de VNG uit2010 ? Graag ook dit antwoord motiveren .Zeker indien blijkt dat er geen specifieke maatregelen zijn opgenomen in de APV overmosquitosystemen , zijn er in de APV dan wel algemene artikelen opgenomen , waar bewonersbescherming aan kunnen ontlenen als het gaat om overlast als gevolg van het ( particulier )gebruik en eventueel misbruik van mosquitosystemen ?4 . Kunt u ons inzicht geven in het aantal en de aard van de klachten zoals bij de gemeentegemeld en bij de politie door Hoornse inwoners m . b .t . dit onderwerp in de afgelopen jaren ?5 . In het kader van het dierenwelzijns -, biodiversiteits- en natuurbeleid zijn ook harde noten tekraken . Want een mosquitosysteem weert niet alleen katten uit de tuin ,maar hetmaakt ookhet konijntje in het hok van de buren panisch . In een concrete Hoornse situatie hebben wekunnen vernemen dat volgens een bewoner sinds het gebruik van hetmosquitosysteem doorde buren een uil en een ijsvogeltje als jarenlange vaste bezoeker uit de tuin van debewoner isverdwenen tot zeer groot verdriet van betrokkene. Bent u zich bewust dat het gebruik van ditsoort systemen ook effecten heeft op dieren en dus ook op dieren die in Nederland eenbeschermende status genieten ? Wat vindt u daarvan ?6 . Er zijn gemeenten die als gevolg van deze discussie dergelijke systemen via de APV hebbenverboden . Bent u bereid tot een verbod voor (particulier) gebruik te komen vanmosquitosystemen in onze gemeente of anderszins het gebruik ( en daarmee de overlast) tereguleren bijvoorbeeld via een vergunningstelsel ? Graag uw antwoord motiveren .
Tot slotmerken wij op dat wij deze materie ook zullen aankaarten bij onze Tweede Kamerfractie .
Met vriendelijke groet ,namens de fractie van D66

Arthur Helling, raadslid
Bijlage : artikel van Roland van der Hoek van het MeldpuntHoge Pieptonen : www .pieptonen .


