Memo

Advies regionale lijn carbidschieten
Aanleiding

Onderwerp

Tijdens de jaarwisseling uiten mensen zich vreugdevol op diverse wijzen, waaronder met

Regionale lijn en carbidschieten

vreugdevuren, vuurwerk en het afsteken van carbid. Met de komst van het landelijke

Datum

vuurwerkverbod ontstond al snel een grote vraag naar carbid als alternatief voor het
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vuurwerk. Carbidschieten is geen vuurwerk als bedoeld in het Vuurwerkbesluit en valt

Behandeld door

ook niet onder het door het kabinet aangekondigde vuurwerkverbod. Ook in onze regio is
een toename van handel en verkoop gemeld. Vanuit het landelijke beleid komt er geen

Telefoon

verbod op het afschieten van carbid. Per regio zal moeten worden bepaald of een

040 2203203

regionaal afgestemde lijn nodig is of dat elke gemeente afzonderlijk de afspraken

Aantal bijlagen

bepaalt.

In afschrift aan

Per 1 december 2020 treedt ook de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Coronawet) in
werking, die de regionale noodverordeningen gaat vervangen. In deze wet zijn enkele
bepalende elementen opgenomen die verband houden met carbidschieten namelijk
groepsgrootte, het verbod op evenementen en de 1,5 meternorm. Het toezicht en
handhaving op de naleving van de Twm ligt bij de bevoegdheid van de burgemeester.
Risico
Het risico bij het carbidschieten zit niet alleen in veiligheid. Het (ongeoorloofd) afsteken
verstoord de openbare orde en er bestaat een risico dat de coronaregels worden
overtreden, specifiek door de groepsvorming met meer dan het toegestane aantal
mensen bij elkaar, het organiseren van een evenement en het niet houden van 1,5 meter
afstand. Daarbij ontstaat mogelijk ook extra risico op een toenemend aantal slachtoffers
door het onveilig afschieten van carbid, zeker als dit niet volgens voorschriften en door
ondeskundigen wordt gedaan.
Huidige situatie
De basis voor regelgeving is gelegen in de APV. Een aantal gemeenten heeft hierin
voorwaarden voor het afschieten van carbid of juist een verbod opgenomen. Het
merendeel van de gemeenten heeft echter niets opgenomen. Dat houdt in dat bij
ontbreken van artikelen voor het afschieten van carbid handhaving op basis van de APV
gebaseerd kan zijn op:
•

Artikel 5:34 (nummering conform huidige model APV) Verbod afvalstoffen te
verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

•

Artikel 4:6 (nummering conform huidige model APV) Overige geluidhinder

Met een (spoed)procedure en na afstemming met de gemeenteraad kunnen er
wijzigingen worden doorgevoerd in de APV.

-

Uitkomst veiligheidsberaad 23 nov.
Er is geen éénduidige landelijke lijn. In een aantal regio’s is het carbidschieten een culturele traditie, hier is veel
ervaring met carbid en wordt al jaren ingezet op veilig afsteken. In andere regio’s is het niet wenselijk om carbid
schieten toe te staan. Het veiligheidsberaad heeft ingestemd met een aantal gezamenlijke uitgangspunten voor
regionale / lokale besluitvorming:
•

Afspraken landelijk, regionaal en/of lokaal zijn gericht op het niet (verder) laten oplopen van druk op de
medische zorg en handhavingscapaciteit;

•

Carbidschieten mag worden toegestaan mits er voldoende aandacht is voor toezicht op de naleving van
regelgeving in relatie tot carbidschieten en Covid-maatregelen;

•

Carbidschieten mag worden toegestaan mits er sprake is van een goede infrastructuur en afspraken met
organisatoren. Indien nodig kan de APV worden aangepast middels een spoedprocedure;

•

Per regio wordt bepaald of een regionaal afgestemde lijn nodig is of elke gemeente afzonderlijk de
afspraken bepaalt;

•

Afstemming vindt plaats in de (inter)lokale driehoek en de crisisorganisatie over de exacte invulling;

•

Er vindt landelijke en regionale afstemming plaats over de communicatieboodschap, die gericht is op
veiligheid, het naleven van de Covid-maatregelen en waarbij aandacht is voor de verschillen die er zijn
tussen regio’s en gemeenten.

Regionale afwegingen
•

Brabant Zuidoost is geen regio met een diepgewortelde carbid-traditie;

•

Er is de afgelopen jaren in onze regio geen bijzondere aandacht geweest voor veilig carbidschieten;

•

Er is geen infrastructuur waarbinnen goede afspraken kunnen worden gemaakt met carbidafstekers;

•

Extra druk op toezicht en handhaving is onwenselijk;

•

Extra druk op de zorg is onwenselijk;

•

De regels rondom carbid verschillen sterk per gemeente;

•

Bestuurlijk is er behoefte aan een regionale lijn;

•

Het RBT is afgelopen maandag al uitgesproken het carbidschieten onwenselijk te vinden;

•

Vanuit handhaving is er behoefte aan duidelijke regelgeving;

•

Ook vanuit communicatie-oogpunt is het wenselijk om duidelijkheid te scheppen;

•

De bevoegdheid om een verbod in te stellen ligt bij de gemeenten (APV);

•

Een aantal gemeenten neemt al initiatieven om de APV aan te passen om het carbidschieten te verbieden.

Advies regionale lijn
Geadviseerd wordt carbidschieten in Brabant-Zuidoost niet toe te staan. Niet toestaan betekent concreet voor:
a.

De gemeenten die niets hebben opgenomen in de APV: middels een spoedprocedure een verbod in de APV
opnemen waarbij gebruik kan worden gemaakt van het voorbeeld 4 van VNG (zie bijlage).Wanneer een
gemeente besluit niets nieuws op te nemen in de APV is carbidschieten nog niet toegestaan en zijn er
mogelijkheden om te handhaven op grond van art. 5.34 en art. 4.6. (model APV) Het heeft echter de
voorkeur een expliciet verbod op te nemen zodat de handhaving en communicatie naar burgers wordt
vereenvoudigd.

b.

De gemeente die voorwaarden hebben opgenomen waaronder carbidschieten mag: middels een
spoedprocedure het betreffende artikel in de APV wijzigingen in een algeheel verbod. Ook hiervoor kan
gebruik worden gemaakt van de voorbeeld 4 van de VNG (zie bijlage).
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c.

Gemeenten die al een verbod hebben opgenomen in de APV: geen actie benodigd.

Mocht een gemeente er wel voor kiezen om carbidschieten toe te staan, tijdens deze jaarwisseling of gedurende de
rest van het jaar, wordt geadviseerd de bovenstaande uitgangspunten zoals vastgesteld in het veiligheidsberaad in
acht te nemen. Daarbij wordt geadviseerd om gebruik te maken van VNG voorbeeld 3 (zie bijlage). Hierin is de
mogelijkheid opgenomen om ontheffing te verlenen bijvoorbeeld bij een huwelijk.
Handhaving
Het handhaven van de openbare orde is tijdens deze jaarwisseling een belangrijk thema. Extra druk op de
handhaving mag worden verwacht door incidenten rondom vuurwerk en de Covid-maatregelen. De politie richt zich
op de openbare orde en veiligheid en neemt hierin de Covid-maatregelen mee. Dit gebeurt in samenwerking met de
BOA’s. Geadviseerd wordt binnen het betreffende basisteam afspraken te maken over toezicht en handhaving.
Handhavingskader
Na besluitvorming in het RBT wordt er een handhavingskader m.b.t. carbid uitgewerkt.
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