Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

2038016
De heer H. ter Heegde, burgemeester
Toevoeging van artikel 2:73b Verbod carbidschieten in de APV Gooise
Meren
Vaststellen aanvulling / uitbreiding artikel 6:1 APV (Strafbaarstelling)

Aan de raad,
1. Beslispunten
1. Vaststellen van artikel 2:73b Verbod carbidschieten in de APV gemeente Gooise Meren 2020;
2. Vaststellen aanvulling / uitbreiding artikel 6:1 APV (Strafbaarstelling)
.
2. Inleiding
Verbod carbid schieten
Op 13 november jl. is door de landelijke overheid besloten tot een eenmalig vuurwerkverbod
tijdens de aankomende jaarwisseling 2020-2021. Dit om extra druk op de al zwaar belaste zorg en
op de handhaving van de openbare orde te voorkomen. Vanuit de noodzaak om de werkdruk in
deze coronacrisis rond de jaarwisseling niet verder op te laten lopen is vanuit de zorg, politie en
burgemeesters verzocht om een tijdelijk vuurwerkverbod. Juridisch gezien is carbidschieten geen
vuurwerk en valt in die zin niet onder het zogeheten vuurwerkbesluit, waarin de regels staan voor
bezit en afsteken van vuurwerk.
Omdat het ontbreekt aan een bepaling in de APV Gooise Meren(APV) zou het dus mogelijk kunnen
zijn dat het carbidschieten gebruikt wordt als vervanging voor het afsteken van vuurwerk. De
zorgen omtrent dit fenomeen zijn ook binnen het laatste Regionaal Beleidsteam van de
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek besproken tussen alle burgemeesters. Daarbij is bestuurlijk
de wens uitgesproken om een zogenoemde spoedprocedure te volgen waardoor een verbod in de
APV opgenomen kan worden. Aan u wordt gevraagd om in te stemmen met de toevoeging van
artikel 2:73b Verbod carbidschieten in de APV gemeente Gooise Meren waardoor handhaving
hierop mogelijk wordt.
Aanvulling / uitbreiding artikel 6:1 APV
Op 28 oktober 2020 heeft uw raad de APV 2020 vastgesteld. In de vastgestelde APV zijn naar
aanleiding van de motie Nuijs c.s. een aantal artikelen aan de APV toegevoegd. Per abuis zijn deze
artikelen niet ook genoemd in artikel 6:1 (strafbepaling). Dit is een vereiste om, indien
noodzakelijk, tot handhaving over te kunnen gaan. In het onderhavige raadsvoorstel wordt deze
omissie rechtgezet.
3. Beoogd effect
Verbod carbid schieten
Met het instellen van een verbod op carbidschieten in de APV willen we voorkomen dat er
gevaarlijke situaties ontstaan voor de omgeving en de personen zelf. Dat er nadelige beïnvloeding
ontstaat van het woon-of leefklimaat of hinder en overlast. Daarbij willen we ook voorkomen dat
door het ontbreken van een verbod en dus de mogelijkheid tot grootschaliger gebruik van
carbidschieten (en daarmee ook ondeskundiger gebruik) de gezondheidsschade toch zal toenemen
en dus ook de druk op de zorg en handhaving zal toenemen.
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Aanvulling / uitbreiding 6:1 APV
Door het noemen van de artikelen wordt het ook mogelijk handhavend op te treden tegen de
artikelen die op basis van de motie in de APV zijn opgenomen.
4. Argumenten en onderbouwing
Specifiek voor Gooise Meren is het lastig te voorspellen hoe populair carbidschieten dit jaar zal zijn,
echter uit de landelijke media blijkt dat leveranciers van carbid aangeven dat de verkoop sinds het
instellen van het vuurwerkverbod is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Juist omdat het geen
traditie is in Gooise Meren, is er een grote kans aanwezig dat onervaren, ondeskundige personen
carbid gaan schieten met mogelijke gevaarlijke situaties tot gevolg. Voor de omgeving en de
personen zelf kan dit leiden tot gevaarlijke situaties, nadelige beïnvloeding van het woon-of
leefklimaat, hinder en overlast.
Carbidschieten brengt veiligheidsrisico's met zich mee, schrijft de Onderzoekraad voor Veiligheid.
Bij carbidschieten wordt acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid)
en water of gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze ontbrandt.
Doorgaans wordt voor carbidschieten melkbussen gebruikt. Door de ontbranding vliegt het deksel
met een harde knal van de melkbus. Het deksel of de bal kan te hard worden vastgeslagen in de
opening van de bus, waardoor hij ontploft. Ook kan schade of letsel ontstaan door deksels of ballen
die van de bus worden geschoten. Voor de omgeving en de personen zelf kan dit tot leiden tot
gevaarlijke situaties, nadelige beïnvloeding van het woon-of leefklimaat, hinder en overlast. Met
het beoogde verbod wordt het mogelijk gemaakt om hiertegen op te treden.
De Algemene Plaatselijke Verordening is de aangewezen verordening om een verbod op
carbidschieten in op te nemen. In de APV staan voorschriften op het gebied van de openbare orde
en veiligheid in de breedste zin van het woord. In afdeling 13 van hoofdstuk 2 van de APV zijn
voorschriften opgenomen met betrekking tot vuurwerk. Carbid is geen vuurwerk. Met name omdat
carbidschieten plaatsvindt rond de jaarwisseling en ook wordt gezien als alternatief voor vuurwerk,
wordt voorgesteld het verbod op carbidschieten op te nemen in hoofdstuk 2, afdeling 13 van de
APV. Met het toevoegen van artikel 2:73 b (verbod op carbidschieten) in de APV worden gevaarlijke
situaties voor omgeving en personen zelf voorkomen en voorkomt het onveiligheid, hinder en
overlast in woon- of leefklimaat.
Aanvulling / uitbreiding 6:1 APV
Om handhavend te kunnen optreden dienen de artikelen benoemd te zijn in artikel 6:1 van de
APV. Het betreffen geen nieuwe artikelen ten opzichte van de door uw raad vastgestelde APV
2020.
5. Houd rekening met en onderbouwing
Een verbod wil nog niet betekenen dat per definitie inwoners hier zich aan zullen houden. Om het
verbod te doen slagen is het nodig dat vanuit de gemeente hier duidelijk over wordt
gecommuniceerd en dat de Boa's, politie maar ook de medewerkers van de buitendienst signalen
omtrent carbidschieten oppakken en met elkaar delen. Inwoners hierop aanspreken en zo nodig
bekeuren (geldt voor de boa's en politie).
Het niet opnemen van het desbetreffende artikel zal de gemeente onvoldoende in staat stellen om
handhavend op te treden. Het college adviseert dit wel te doen en is daarmee ook in de lijn met de
afspraken in het Regionale Beleidsteam van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek dat belast is
met de aanpak van de coronacrisis.
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Uit het feit dat het kabinet tot een algeheel vuurwerkverbod heeft besloten voor de jaarwisseling
2020-2021 blijkt de urgentie van het voorstel.
Aanvulling / uitbreiding 6:1 APV
Gelet op de relatief korte tijdsspanne tussen het vaststellen van de APV 2020 en deze aanvulling /
uitbreiding zijn de nadelige gevolgen nihil.
6. Duurzaamheid
n.v.t.
7. Financiële onderbouwing
n.v.t.
8. Communicatie en participatie
De wijzigingen worden volgens de wettelijke voorschriften gepubliceerd.
In overleg met de afdeling communicatie zal een persbericht worden opgesteld.

9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
Het besluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester

Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl

Pagina 4 van 5

De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Toevoeging van artikel 2:73b Verbod carbidschieten in de APV Gooise Meren’ /
Vaststellen gewijzigd artikel 6:1 APV met zaaknummer 2038016 van het college van burgemeester en
wethouders,

Besluit
De verordening tot eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Gooise Meren vast te
stellen.

1.

Artikel I Aan hoofdstuk 2, afdeling 13, wordt toegevoegd:

Artikel 2:73b Verbod carbidschieten
1.- Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of
gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.

2.- Het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet
milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke
stoffen of het Wetboek van Strafrecht .

2.

Vaststellen aanvulling / uitbreiding artikel 6:1 APV (Strafbaarstelling)

Artikel 6:1 Strafbepaling
1. Overtreding van het bij of krachtens de volgende artikelen bepaalde en de op grond van artikel 1:4
daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie
maanden of geldboete van tweede categorie: artikel 2:15, 2:32, 2:38, 2:49, 2:53, 273b, 2:78, 2:79, 5:11,
5:24, 5:30a
2. Overtreding van het bij of krachtens de volgende artikelen bepaalde en de op grond van artikel 1:4
daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met een geldboete van de eerste
categorie: 2:9, en 2:50.
3. In afwijking van het eerste en tweede lid is artikel 1a van de Wet op de economische delicten van
toepassing op overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2:10 en 2:11 als sprake is van
een omgevingsvergunningplichtige activiteit, [artikel 2:12, eerste lid,] en artikel 4:11, tweede lid.
4. In geval van overtreding van de krachtens artikel 3, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s gestelde
regels kan het college een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste de geldboete, bedoeld in artikel
64, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s.
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Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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