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De wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012 (hierna: Apv) is in 
december vorig jaar door de raad vastgesteld, waarbij een verbod op carbidschieten is 
opgenomen. Dit is gebeurd na de toezegging dat juridisch wordt getoetst of hierdoor 
onbedoeld ook knalapparaten voor het verjagen van ganzen (apparaten op gas) worden 
verboden.  

Dit verbod  wil de (meerderheid van de) raad niet. Ik heb u toegezegd dat als inderdaad 

blijkt dat deze apparaten ook zijn verboden er een reparatievoorstel aan de commissie en 

raad wordt aangeboden in januari (of februari als daarvoor meer tijd nodig is). 

 

Carbidschieten wordt thans geregeld in de Apv en wel in de afdeling over vuurwerk. Het is 

verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en 

water, of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden. 

Het gaat bij carbidschieten om het veroorzaken van een explosie waardoor een voorwerp 

wordt afgeschoten. Het gebruik van een knalapparaat voldoet niet aan deze omschrijving. 

Bij de knalapparaten gaat het om het veroorzaken van geluid. Het is een geluidsapparaat 

dat niet wordt gebruikt als vuurwerk. 

Ik begreep dat de raad zich zorgen maakte over de tussenzin 'of gasmengsels met 

vergelijkbare eigenschappen', omdat die mengsels kennelijk soms gebruikt worden voor 

knalapparaten.  

  

Knalapparaten worden met het carbidverbod niet ook verboden. Knalapparaten werken 

inderdaad op gas(mengsel). Maar vuurwerk is het niet. Het gaat er bij een knalapparaat niet 

om, om het gas op explosieve wijze te verbranden. 

 

In de nieuwe Apv wordt onder andere het artikel over vuurwerk aangepast en wordt 

duidelijker aangegeven dat het om het afschieten van voorwerpen gaat. De nieuwe Apv 

wordt waarschijnlijk in maart/april in de raad ter besluitvorming geagendeerd. Het gaat dan 

om een nieuwe APV voor de nieuwe gemeente na vergelijking van de Apv van de gemeente 

Beemster en gemeente Purmerend (harmonisatie). 

  

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 


