Memo t.b.v. commissie ABA om artikel 2.10.4 “verbod carbidschieten” alsnog aan te passen en mee
te nemen in het algehele raadsvoorstel voor de raadsvergadering van 14 december aanstaande.
Tevens dient de datum van inwerkingtreding van de OMV te worden aangepast van 1 januari 2021
naar 18 december 2020.
Aanleiding:
Het kabinet heeft besloten om tijdens de komende jaarwisseling een tijdelijk vuurwerkverbod in te
stellen. Dit is geregeld via de Tijdelijke Wet COVID-19. Eén van de geconstateerde effecten van een
dergelijk verbod is dat de vraag naar middelen voor carbidschieten is toegenomen.
Algeheel verbod op carbidschieten:
Binnen de Veiligheidsregio is afgesproken dat alle gemeenten inzetten op een verbod op
carbidschieten om o.a. de volgende redenen:
 Groot risico op (ernstig) letsel en daarmee extra druk op de gezondheidszorg, terwijl de
maatregelen juist de gezondheidszorg dienen te ontlasten;
 Publieke aantrekkingskracht op dit fenomeen waardoor de 1.5 meter-afstandsregel mogelijk
niet kan worden nageleefd of waardoor ongewenste (grote) groepsvorming ontstaat.
 Verbieden in de ene gemeente en toestaan in de andere leidt tot onduidelijkheid voor de
burger (lappendeken);
 Een neveneffect hiervan kan zijn dat het een aanzuigende werking krijgt voor gemeenten
waar het wel wordt toegestaan (waterbedeffect), met gevolgen voor verstoring van de
openbare orde, en de gezondheid;
 De eenheidsleiding kiest voor een voorspelbare overheid die eenduidigheid in beleid
uitstraalt en ook uitvoert;
 Dit leidt tot duidelijkheid voor zowel de burger als voor handhavers.
In de huidige OMV hebben wij al een verbod opgenomen, echter dit verbod geldt niet tijdens de
jaarwisseling en dient daarom te worden aangepast. Wij stellen u voor om artikel 2.10 4 te wijzigen
in een algeheel verbod en daarnaast ook vervoeren van voorwerpen waarvan redelijkerwijs kan
worden aangenomen dat die bestemd zijn voor carbidschieten te verbieden.
Het huidige artikel 2.10.4 luidt:
Artikel
1.
2.
a.

2.10. 4 Verbod carbidschieten
Carbidschieten is verboden.
Het in lid 1 gestelde verbod geldt niet indien:
het carbidschieten plaatsvindt in de nacht van 31 december op 1 januari van 22.00 uur tot
02.00 uur en
b. het vrije schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen openbare wegen of paden liggen
en
c. wordt geschoten in een richting afgewend van de woonbebouwing vanaf een locatie die
gelegen is buiten de bebouwde kom op een afstand van tenminste 75 meter van
woonbebouwing en 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg en 300 meter van
inrichtingen waar dieren worden gehouden.
3. Het verbod in het eerste lid geldt voorts niet voor zover dit onderwerp wordt geregeld in de
Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet
vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van strafrecht.

Voorstel nieuwe artikel 2.10.4:
Artikel 2.10. 4 Verbod carbidschieten
1. Carbidschieten is verboden.
2. Het is tevens verboden om op een openbare plaats enig voorwerp, waarvan gelet op zijn
aard of de omstandigheden waaronder dat wordt aangetroffen, redelijkerwijs kan worden
aangenomen dat dit is bestemd voor carbidschieten, te vervoeren of bij zich te hebben.

3. De verboden in het eerste en tweede lid gelden niet voor zover dit onderwerp wordt
geregeld in de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke
stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van strafrecht.

