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De raad van de gemeente Waalre;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2020, nr.2O2O-72;
gelet op artikel 147 Gemeentewet en artikel
gezien het advies van

I

.l49

Gemeentewet;
i

\..,

december 2020; APV-wijziging inzake carbid;

Besluit dg lste wijziging van de volgende verordening vast te stellen

Algemene Plaatselijke Verorden ing

Artikel

I Wijziging Algemene Plaatselijke

Verordening

De Algemene Plaatselijke Verordening wordt als volgt gewijzigd.
Na artikel 2.73 wordt het volgende artikel ingevoegd:

Artikel 2:73a Carbid schieten
I

.

2.
3.

Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water
of een gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.
Het verbod in het eerste lid geldt eveneens op tijden waarop het op grond van het Vuurwerkbesluit is toegestaan consumentenvuurwerk af te steken.
Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt

voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie en het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:73b Vervoeren of bij zich hebben van carbid of soortgelijke stoffen

1.

2.
3.

Het is verboden op een openbare plaats carbid of soortgelijke stoffen als bedoeld in artikel 2:73a
te vervoeren of bij zich te hebben, waarvan gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder
deze worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze zullen worden
gebruikt in strijd met het bepaalde in artikel 2:73a.
Het verbod is niet van toepassing op degenen aan wie carbid is afgeleverd gedurende de tijd die
nodig is om thuis te komen, noch op degene die aannemelijk maakt dat hij het carbid nodig heeft
in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Dit artikel is niet van toepassing, voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de
Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn

Artíkel ? Ci^teertitel
Deze wijziging kan worden aangehaald als I ste Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening.

Artikel 3 lnwerkingtreding
Deze wijziging treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van I 5 december 2020.
De raad van de gemeente Waalre,
de voorzitter.
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dr. AJ.W. Boelhouwer

