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Onderwerp

Dit voorstel gaat over het wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening gemeente
Bloemendaal 2019 in die zin dat hier artikelen over carbidschieten in worden opgenomen.
Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 december 2020;
gelezen het advies van de commissie van 3 december 2020;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet

besluit:

De Algemene plaatselijke verordening Bloemendaal 2019 te wijzigen, zoals hieronder opgenomen:
A. De titel van hoofdstuk 2, afdeling 13 te wijzigen van 'Vuurwerk' in 'Consumentenvuurwerk en
carbidschieten ';
B. Artikel 2:73a aan de Apv toe te voegen, met als titel 'Carbidschieten' en ínhoud:
1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en
water, of een gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te
verbranden.
2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in de periode van 31 december 10.00 uur
en 1 januari 02.00 uur van het daaropvolgende jaar.
3. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer,
de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht;
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C. Artikel 2:37b aan de Apv toe te voegen, met als titel 'Vervoeren of bij zich hebben van
carbid of soortgelijke stoffen' en ínhoud:
1. Het is verboden op een openbare plaats carbid of soortgelijke stoffen of voorwerpen 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.
2. 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.
3. Dit artikel is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer,
de Wet wapens en munitie, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.
De raad voornoemd, d.d. 17 december 2020

de voorzitter,

de griffier,
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De Algemene plaatselijke verordening Bloemendaal 2019 te wijzigen, zoals hiervoor opgenomen
(zie ook bijlage 1).
Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
Op 13 november 2020 heeft het Kabinet besloten om een tijdelijk vuurwerkverbod in te stellen.
Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 is het verboden om vuurwerk te verkopen en af te steken. Het
kabinet heeft hiertoe besloten omdat de werkdruk in de ziekenhuizen door covid-19 erg hoog ligt.
Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra druk op de Spoedeisende Hulp, in de
huisartsenposten en voor de handhavers. Door middel van het tijdelijk vuurwerkverbod beoogt het
Kabinet deze druk te verminderen.
In een aantal regio's in Nederland is carbidschieten onderdeel van de oud- en nieuwtraditie. Carbid
is niet aan te merken als vuurwerk en valt daarom niet onder het tijdelijk vuurwerkverbod. Nu het
afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling verboden is en carbidschieten nog is toegestaan,
bestaat de vrees dat meer mensen carbid zullen gaan schieten. Bij carbidschieten kunnen ook
slachtoffers vallen. Gemeenten riepen daarom op tot een landelijk verbod op carbidschieten. In het
veiligheidsberaad van 23 november 2020 is hierover gesproken. Vanuit het beraad is besloten dat
er géén landelijk verbod op carbidschieten komt.
Op lokaal niveau kunnen gemeenten door middel van het opnemen van carbidschieten in de
Algemene plaatselijke verordening (hierna: Apv) bepalen of dit is toegestaan en zo ja, onder welke
voorwaarden. In de Apv van de gemeente Bloemendaal is geen bepaling over carbidschieten
opgenomen. Gebleken is dat er op dit moment geen andere juridische gronden zijn op grond
waarvan carbidschieten in zijn algemeenheid kan worden tegengegaan. Om deze reden wordt het
aangeraden om de Apv aan te passen in die zin dat er artikelen over carbidschieten in worden
opgenomen op grond waarvan het verboden is carbid te schieten zonder ontheffing en carbid of
soortgelijke stoffen te vervoeren of bij zich te hebben.
De noodzaak om artikelen over carbidschieten in de Apv op te nemen, geldt te meer omdat
buurgemeenten hebben aangegeven ook voornemens te zijn carbidschieten in de Apv te gaan
opnemen. Voorkomen moet worden dat er een waterbedeffect ontstaat.
Hart van Bloemendaal heeft reeds een initiatiefvoorstel ingediend tot wijziging van de Apv. Dit
voorstel luidt als volgt: "Stelt voor de APV te wijzigen: Besluit een nieuw artikel 14 aan de APV toe
te voegen (onder vernummering van artikel 14 in artikel 15 enz) met de volgende ínhoud:
'Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water
of gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden'."
Op 24 november 2020 heeft de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten op haar website enkele
voorbeeldbepalingen voor regulering van carbidschieten gepubliceerd. Deze publicatie is
opgenomen als bijlage 2 bij dit raadsvoorstel. Het verdient aanbeveling om aan te sluiten bij deze
voorbeeldbepalingen. Aangezien het Kabinet voornemens is om ook het vervoeren van vuurwerk te
verbieden, ligt het in lijn hiermee om ook het vervoeren van carbid te verbieden. Op die manier
kan er in een eerder stadium handhavend worden opgetreden, in plaats van pas op het moment
dat iemand op het punt staat carbid te schieten dan wel op het moment dat er reeds carbid is
geschoten.
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Het beoogt effect is om ervoor te zorgen dat er tijdens de jaarwisseling niet met carbid wordt
geschoten. Bij carbidschieten vallen ook slachtoffers. Door carbidschieten te verbieden, beoogt de
gemeente Bloemendaal de druk op de zorg te verminderen.
Politieke keuzeruimte

Gemeenten zijn niet verplicht om carbidschieten in de Apv op te nemen. De raad kan besluiten om
het voorstel te verwerpen.
Gedachtegang

Argumenten
De raad verbiedt carbidschieten want de druk op de zorg moet verminderd worden
Uit de media volgt dat er naar aanleiding van het vuurwerkverbod veel meer carbid wordt
verkocht. Bij carbidschieten zijn voorgaande járen ook slachtoffers gevallen. De druk op de zorg is
op dit moment al erg hoog in verband met covid-19. Voorkomen moet worden dat de druk nog
hoger wordt in verband met slachtoffers van carbidschieten.
De raad verbiedt carbidschieten want anders ontstaat er een waterbedeffect
Buurgemeenten hebben aangegeven voornemens te zijn carbidschieten in de Apv op te nemen.
Indien de gemeente Bloemendaal dit niet doet, is de kans aanwezig dat inwoners van deze
buurgemeenten hun carbid in Bloemendaal gaan afschieten.
Kanttekeningen
De raad besluit carbidschieten te verbieden maar legt hiermee een eeuwenoude traditie aan
banden
Gebleken is dat er in Vogelenzang tijdens de jaarwisseling carbid wordt geschoten. Door artikelen
over carbidschieten in de Apv op te nemen, is dit alleen nog mogelijk met ontheffing.
De raad besluit carbidschieten te verbieden maar het vuurwerkverbod geldt alleen voor
aankomende jaarwisseling
Het vuurwerkverbod geldt alleen voor de jaarwisseling 2020-2021. Indien carbidschieten in de Apv
wordt opgenomen, zijn de bepalingen hieromtrent van blijvend aard. De bepalingen gelden tot het
moment waarop de artikelen uit de Apv worden gehaald.
Alternatieven
Carbidschieten kan mogelijk ook worden verboden middels een noodverordening. Het verbod kan
op die manier enkel voor de jaarwisseling 2020-2021 worden afgegeven (tijdelijk). Er bestaat
echter twijfel of de situatie rondom carbidschieten wel dermate spoedeisend is dat er een
noodverordening kan worden uitgevaardigd. De raad kan er ook voor kiezen carbidschieten niet te
verbieden en geen artikelen in de Apv hierover op te nemen.
Overwegingen van het college

Gelet op de toename van de verkoop van carbid, het voornemen van buurgemeenten om
carbidschieten in de Apv op te nemen en het ontbreken van andere, juridische gronden om
carbidschieten in zijn algemeenheid tegen te gaan, is het college van oordeel dat het ook in
Bloemendaal noodzakelijk is om bepalingen over carbidschieten in de Apv op te nemen.
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Financiële middelen
Het besluit om de Apv aan te passen kost geen geld. Vanwege het tijdelijk vuurwerkverbod zouden
er tijdens de jaarwisseling al extra handhavers en toezichthouders worden ingezet. Indien de raad
besluit tot het aannemen van dit voorstel, zullen deze handhavers en toezichthouders ook toezien
op de bepalingen over carbidschieten.
Personele middelen
Tijdens de jaarwisseling worden al extra handhavers en toezichthouders ingezet. Er hoeven geen
verdere personele maatregelen genomen te worden.
Organisatorische middelen
Er hoeven geen organisatorische maatregelen genomen te worden.
Participatie

Participatie is, gelet op het korte tijdsbestek waarbinnen een besluit moet worden genomen over
het verbieden van carbidschieten, niet van toepassing.
Communicatie

De gebruikelijke procedure bij het wijzigen van verordeningen wordt in acht genomen.
Samenwerking (Heemstede)

Er heeft geen samenwerking met Heemstede plaatsgevonden.
Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces
Als de raad besluit tot het wijzigen van de verordening, vindt publicatie plaats via overheid.nl.
Daarnaast wordt er een bericht over het verbod op de gemeentelijke website geplaatst.
Evaluatie
In het eerste kwartaal van 2021 ontvangt u een evaluatie.
Bijlagen

Bijlage 1: de Algemene plaatselijke verordening Bloemendaal 2019 met daarin de wijzigingen
(2020004449)
Bijlage 2: publicatie VNG over regulering carbidschieten (2020004451)
Achterliggende documenten

Geen

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

