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Wijziging Apv Bergen 2019, verbod carbid schieten

Voorgesteld besluit
De raad besluit:
vast te stellen de volgende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Bergen 2019.
vast te stellen de volgende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Bergen 2019.
Artikel I
De Algemene plaatselijke verordening Bergen 2019 wordt als volgt gewijzigd:
A
Na artikel 2:73 wordt artikel 2:73a ingevoegd welke als volgt komt te luiden:
Artikel 2:73a Carbid schieten
1.
Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide
(carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen in een al dan niet
afgesloten vat, bus, fles of dergelijk voorwerp op explosieve wijze te verbranden.
2.
Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.
3.
Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien
door de Wet Milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de
Wet vervoer gevaarlijke stoffen en het Wetboek van Strafrecht.
Artikel II
Na artikel 2:73a wordt artikel 2:73b ingevoegd welke als volgt komt te luiden:
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 en
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.
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•
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
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Geheimhouding

Nee

Ja
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RAADSVOORSTEL
INLEIDING
Er wordt voorgesteld de Apv te wijzigen in die zin dat er een verbod wordt opgenomen voor
het schieten van carbid.
Het kabinet heeft recentelijk besloten voor de jaarwisseling 2020/2021 een algeheel
vuurwerkverbod af te kondigen.
Er wordt thans geconstateerd dat er een toename is van verkoop van benodigdheden die
nodig zijn voor het schieten van carbid.
Het schieten van carbid is niet zonder gevaar voor degene die dat doen en voor omstanders.
Zeker in de gevallen dat er weinig ervaring is met het schieten van carbid. Het gaat immers
om een explosieve stof.
Het besluit van het kabinet is genomen om de ziekenhuiszorg te ontlasten. Als er geen
vuurwerk mag worden afgestoken is de kans op vuurwerkslachtoffers kleiner. Er is door het
kabinet ervoor gekozen om geen landelijk verbod af te kondigen voor het schieten met
carbid, maar dit over te laten aan het lokale bestuur.
Bergen heeft het schieten van carbid thans niet gereguleerd. Gelet op het voorstaande en
om te voorkomen dat er door (onervarenheid met) carbid schieten slachtoffers vallen die de
druk op de ziekenhuiszorg in coronatijd vergroten, is het wenselijk om carbid schieten te
reguleren in de Algemene plaatselijke verordening.
INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE
Nvt.
TOELICHTING OP HET VOORSTEL
Het kabinet heeft een algeheel vuurwerkverbod afgekondigd en heeft geen verbod
opgenomen op het schieten van carbid.
Er is een kans dat voor een deel van de vuurwerkenthousiastelingen carbid schieten als
vervangede activiteit gebezigd gaat worden.
Het schieten van carbid is niet zonder gevaar voor de schutter of de omstanders, het gaat
immers om een explosieve stof. Er is een kans op gewonden. Op het moment dat men
onervaren is met het schieten van carbid is de kans op slachtoffers groter.
Om te voorkomen dat er pas kan worden ingegrepen in handhavende zin als er
daadwerkelijk carbid wordt afgeschoten, wordt er voorgesteld om ook het vervoeren van
carbid en voorwerpen die evident gebruikt gaan worden ten behoeve van carbid schieten
zoals bedoeld in artikel 2:73a te verbieden. Dit verbod is opgenomen in artikel 2:73b.
Om te voorkomen dat door het vuurwerkverbod de overstap wordt gemaakt naar het
schieten van carbid rond de jaarwisseling, wordt er voorgesteld dit te reguleren en de
Algemene plaatselijk verordening aan te passen.
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DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN
Het alternatief is dat carbid schieten niet gereguleerd wordt in de Apv. Dan staat het een
ieder vrij om rond de jaarwisseling met carbid te schieten. Handhavend optreden, behalve bij
ernstige overlast of gevaar voor de openbare orde, is dan niet aan de orde. Gelet op het feit
dat we de druk op de ziekenhuiszorg door slachtoffers van ongelukken met o.a. het schieten
met carbid zo laag mogelijk te houden, is het niet reguleren afgewezen als alternatief.
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE
Geen van de BUCH gemeenten hebben een verbod op het afschieten van Carbid in de Apv
staan. Uitgeest, Castricum en Heiloo gaan over tot het opnemen van dit verbod in de Apv
vóór de jaarwisseling 2020/2021.
Voorts is er in de veiligheidsregio Noord Holland Noord een uitvraag gedaan welke
gemeente een verbod heeft opgenomen. Diverse gemeenten kennen dit verbod. Enkele
gemeenten gaan nog voor de komende jaarwisseling over tot het opnemen van dit verbod.
RISICO’S
Geen.
FINANCIËN
Niet van toepassing
DUURZAAMHEID
Niet van toepassing
PARTICIPATIE
Afgestemd met het team Veiligheid (OOV), de portefeuillehouder en communicatie.
Gezien het krappe tijdspad bij de invoering, is er geen mogelijkheid geweest voor participatie
met de inwoners.
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE
Naast de reguliere publicatie van regelgeving in het gemeenteblad, wordt er ook aandacht
geschonken aan de wijziging van de Apv door middel van een persbericht.
Na inwerkingtreding van het verbod, kan hierop toezicht gehouden worden door de
gemeentelijke toezichthouders.
BIJLAGEN
Geen.
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
Geen.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen
mr. M.N. (Martijn) Schroor
secretaris

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester
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