Voorbeelden regulering van carbidschieten in de
Algemene plaatselijke verordening (APV)
(Op te nemen na de bepalingen over consumentenvuurwerk. Titel 10 van hoofdstuk 2 APV wijzigen
in: Consumentenvuurwerk en carbidschieten.)

Voorbeeld 1: Gemeente die een traditie van carbidschieten kent
Artikel 2:73a Carbidschieten
1. Onder carbidschieten wordt verstaan het in een (melk)bus, container, opslagvat of ander
daarmee gelijk te stellen voorwerp op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig
van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare
eigenschappen.
2. Behoudens het bepaalde in het derde lid is carbidschieten verboden.
3. Voor het carbidschieten gelden de volgende regels:
a. Het gebruik vindt plaats tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het
daaropvolgende jaar.
b. Carbidschieten vindt enkel plaats buiten de bebouwde kom.
c. Er wordt niet geschoten met harde materialen, zoals metalen busdeksels.
d. Bij het carbidschieten dienen maatregelen te worden genomen, zodat op de schietlocatie
geen reëel gevaar of schade kan optreden voor mens of milieu.
4. Dit artikel is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer,
de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht.

Voorbeeld 2: Gemeente die een traditie van carbidschieten kent (aanvullende regels college)
(De voorbereidingstijd is wellicht te kort voor de jaarwisseling 2020/2021)
Artikel 2:73a Carbidschieten
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 verbod in het eerste lid geldt niet buiten de bebouwde kom van 31 december 10.00 uur tot
1 januari 02.00 uur van het daaropvolgende jaar.
3. Het college kan nadere regels stellen over het bepaalde in het tweede lid.
4. 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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Voorbeelden van nadere regels die het college bij besluit kan stellen
Voor het carbidschieten van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur van het daaropvolgende
jaar 02.00 uur stelt het college de volgende nadere regels:
1. Degene die carbid schiet of daarbij behulpzaam is dient 18 jaar of ouder te zijn.
2. Degene die carbid schiet of daarbij behulpzaam is mag niet onder invloed van alcohol of drugs
zijn.
3. De inhoud van de bus waarmee geschoten wordt mag maximaal 40 liter zijn.
4. De vaten moeten zijn afgesloten met zacht materiaal, zoals een voetbal.
5. Binnen een cirkel van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt mogen niet
meer dan twee bussen gebruikt worden voor het carbidschieten dan wel gebruiksklaar
aanwezig worden gehouden voor carbid schieten.
6. Het vrije schootsveld moet ten minste 75 meter bedragen en binnen deze ruimte mogen geen
openbare paden of wegen zijn gelegen.
7. Carbidschieten mag alleen in de tegengestelde richting van de dichtstbij gelegen
woonbebouwing.
8. De locatie waar het carbidschieten plaatsvindt ligt op ten minste:
a. 75 meter van de woonbebouwing;
b. 300 meter van medische en zorginstellingen; en
c. 300 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden.
9. De locatie waar het carbidschieten plaatsvindt wordt afgesloten met linten of ander
vergelijkbaar materiaal zodat toeschouwers niet in de nabijheid van de melkbussen en niet in
de schietrichting kunnen komen.
10. De toeschouwers dienen op tenminste 25 meter afstand van het carbid schieten te worden
gehouden.
11. Er mogen geen handelingen worden verricht of nagelaten, waarvan degene die het
carbidschieten verricht, weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar,
schade of hinder kan optreden voor mens en milieu.

Voorbeeld 3: Gemeente die het carbidschieten wil verbieden (met ontheffingsmogelijkheid)
Artikel 2:73a Carbidschieten
1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en
water, of een gasmengsels 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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Voorbeeld 4: Gemeente die ook het voorhanden hebben van carbid wil verbieden
Deze gemeente kan aan de voorgaande voorbeeld-APV-bepalingen een bepaling toevoegen,
luidende:
Artikel 2:73b Vervoeren of bij zich hebben van carbid of soortgelijke stoffen
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.
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