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Samenvatting:
Bij de vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening Beemster 2012 (APV) was er
geen aanleiding om een verbod op carbidschieten op te nemen. Het carbidschieten is geen

traditie in Beemster. Met het recent afgekondigde vuunryerkverbod van 13 november 2020

bestaat de kans dat het carbidschieten gezien gaat worden als alternatief voor het afsteken
van vuurwerk. Voor de omgeving kan dit leiden tot gevaarlijke situaties, nadelige beinvloeding
van het woon-of leefklimaat, hinder en overlast. Daarnaast brengt carbidschieten
veiligheidsrisico's met zich mee, vooral bij ondeskundig gebruik. Carbidschieters maakten
afgelopen jaarwisseling vooralsnog maar een klein deel uit van het totale aantal
'vuurwerkslachtoffers', maar dat was bij beperkt gebruik. Bij grootschaliger gebruik, en

daarmee ook ondeskundiger gebruik zal de gezondheidsschade groter zijn en de druk op de
zorg toenemen. Ook de politie ontraadt het carbidschieten. ln de media is veel aandacht voor

dit ondenruerp ontstaan. Het carbidschieten krijgt meer algemene bekendheid, ook in gebieden

waar dit geen normaal gebruik is tijdens de jaarwisseling.

De raad wordt voorgesteld de APV aan te passen door een verbod op carbidschieten én een

verbod op het vervoeren van carbid op te nemen.

Onderuverp:
wijziging Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012, verbod carbidschieten en vervoer
carbid



Registratienummer: 1 536840
Ondenruerp: wijziging Algemene plaatselijke verordening Beemster 20l2lverbod
carbidschieten en vervoer carbid

Middenbeemster, I december 2020

Aan de gemeenteraad van Beemster,

I nleiding en probleemstelling:

Op 13 november 2020 is door de landelijke overheid besloten tot een eenmalig
vuunrverkverbod tijdens de aankomende jaanrisseling 2020-2021. Dit om extra druk op de al
at'taar belaste zorg en op de handhaving van de openbare orde te voorkomen. Vanuit de
noodzaak om de werkdruk in deze pandemie rond de jaanuisseling niet verder op te laten
lopen is vanuit de zorg, politie en burgemeesters verzocht om een tijdelijk vuunnrerkverbod.
Maar carbidschieten valt niet onder het zogeheten vuurwerkbesluit, waarin de regels staan
voor bezit en afsteken van vuurwerk. Juridisch gezien is carbidschieten geen vuurwerk.
Omdat het ontbreekt aan een bepaling in de APV zou het dus mogelijk kunnen zijn dat het
carbidschieten gebruikt wordt als vervanging voor het afsteken van vuurwerk. Natuurlijk is het
lastig te voorspellen hoe populair carbidschieten dit jaar in Beemster wordt, echter uit de
landelijke media blijkt dat leveranciers van carbid aangeven dat de verkoop sinds het instellen
van het vuunuerkverbod is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Juist omdat het ook geen
traditie is in Beemster - er is bijvoorbeeld geen stichting carbidschieten zoals in Drenthe - is
er een grote kans aanwezig dat onervaren, ondeskundige personen carbid gaan schieten.
Voor de omgeving en de personen zelf kan dit leiden tot gevaarlijke situaties, nadelige
beinvloeding van het woon-of leeftlimaat, hinder en overlast. Daarnaast is de kans aanwezig
dat coronaregels worden overtreden bij het carbidschieten.
De voozitter van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en het Regionaal Beleidsteam
hebben voorts de burgemeesters van de gemeenten in deze regio dringend geadviseerd om
een verbod op carbidschieten in de APV op te nemen.

Oplossingsrichti ngen :

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
beinvloeding 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
zal toenemen en dus ook de druk op de zorg en de handhaving zal toenemen. Tevens willen
we met dit verbod Covid-19 besmettingen voorkomen.

Argumenten:
1.1 De Algemene plaatselijke verordening is de aangewezen verordening om een verbod op
carbidschieten in op te nemen.
ln de APV staan voorschriften op het gebied van de openbare orde en veiligheid in de
breedste zin van het woord. ln afdeling 13 van de APV zijn voorschriften opgenomen met
betrekking tot vuurwerk. Carbid is weliswaar geen vuurwerk, maar omdat carbidschieten
plaatsvindt rond de jaanrisseling en ook wordt gezien als alternatief voor vuurwerk, wordt
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voorgesteld het verbod op carbidschieten op te nemen in afdeling 13 van de APV

1.2 Met het toevoegen van artikel 2:74a (verbod op carbidschieten) en artikel 2.74b (vervoer

carbid) in de APV worden gevaarlijke situaties voor omgeving en personen zelf voorkomen en

voorkomt het hinder/overlast in woon- of leefklimaat.
Bijcarbidschieten 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 knalvan de melkbus. Carbidschieten brengt
veiligheidsrisico's met zich mee. 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

formulering van het artikel komt overeen met de reeds bestaande verbodsbepaling in de APV
van de gemeente Purmerend. Het verbod dat geldt in de gemeente Purmerend kan een

zogeheten waterbedeffect veroozaken.

1.3 Voorkomen Covid-1 9 besmettingen
Het risico dat we zien bij het carbidschieten, naast verstoring van de openbare orde, is het
overtreden van de coronaregels, specifiek de groepsvorming (meer dan het toegestane
aantal mensen bij elkaar), het creëren van een evenement en het niet houden van 1,5 meter
afstand.

Meetbare doelstellingen

n.v.t.

Financiële consequenties/rislco's :

Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden

Communicatie:
De wijziging treedt in werking na publicatie op de wettelijk vereiste wijze

Relatie met fusie:
Het betreft gelijkluidende bepalingen als die van de gemeente Purmerend
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Monitoring/evaluatie:
n.v.t.

Voorstel:
Overeen komsti g bijgaand ontwerpbesl uit over te tot vaststelling van de Verordening tot
wijziging van de Algemeen plaatselijke verordenin r 20'12

en wethouders van Beemster,

C. Heerschop H.J.C. Welage
gemeentesecretarisburgemeester

Bijlage(n): nvt
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. I december 2020,

BESLUIT

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening
Beemster 2012

t.

Aan afdeling 13 Vuurwerk worden twee artikelen toegevoegd die luiden als volgt:

Artikel 2.74a Verbod carbid te schieten
1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid)

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

2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zovet in het daar geregelde ondennrerp wordt
voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet vervoer
gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2.74b Vervoer van carbid
1. Het is verboden carbid op de weg of openbaar water te vervoeren of bij zich te hebben.
2. Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing indien het carbid niet bestemd is voor

de in artikel2.74a, eerste lid, bedoelde toepassing.

il.

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 22 december 2020

H.C. Heerschop
voorzitter

M. Timmerman
griffier




