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Onderwerp
Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert: verbod carbidschieten.
Voorstel
De APV aan te passen door een verbod tot carbidschieten op te nemen conform
bijgevoegd besluit.
Inleiding
Na het instellen van het landelijk vuurwerkverbod is bij menigeen de aandacht uitgegaan
naar het carbidschieten. Dit als alternatief voor het afsteken van/knallen met vuurwerk.
Carbid valt niet onder de definitie van vuurwerk en valt daarmee niet onder het landelijke
vuurwerkverbod.
Wanneer het afsteken van/knallen met vuurwerk niet wenselijk wordt geacht vanwege de
geluidsoverlast en het risico op verwondingen, dan geldt dat ook voor het carbidschieten.
Er is echter geen regeling, waarin het schieten met carbid specifiek wordt genoemd of
wordt verboden. Wel wordt in artikel 4:5 APV verboden om handelingen te verrichten,
waarmee geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.
De behoefte bestaat aan een duidelijkere grondslag om het carbidschieten tegen te gaan.
In de gemeente Weert bestaat er geen traditie betreffende het carbidschieten, zoals dat
wel het geval is in sommige andere delen van Nederland. Daar is het zelfs op plaatsen
aangemerkt als cultureel erfgoed. Bij een verbod op het carbidschieten in de gemeente
Weert hoeft daarom niet met dit aspect rekening te worden gehouden.
Beoogd effect/doel
Het doel is dat er niet met carbid geschoten wordt en dat daarmee ook de negatieve
effecten van het carbidschieten voorkomen worden, tenzij het carbidschieten onder
omstandigheden wel mogelijk wordt geacht. Voor dat laatste wordt voorzien in de
mogelijkheid om een ontheffing van het verbod te verlenen.
Argumenten
Bij naleving van het verbod: tegengaan van geluidhinder, risico op letsel wordt verminderd
(bij carbidschieten door onervaren personen), schade aan goederen wordt voorkomen
(o.a. straatmeubilair).
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Kanttekeningen en risico’s
Het uiteindelijke effect van het verbod staat of valt grotendeels met de handhaafbaarheid
van het verbod. Dat zal vergelijkbaar zijn met de handhaving van het verbod om vuurwerk
af te steken. Om de handhaafbaarheid van het verbod op carbidschieten te verbeteren
wordt daarnaast ook een verbod voorgesteld om carbid op een openbare plaats bij zich te
hebben om daarmee te gaan schieten.

Financiële gevolgen
n.v.t.
Uitvoering/evaluatie
n.v.t.
Communicatie/participatie
Formele bekendmaking in het Gemeenteblad na raadsbesluit en persbericht via het Team
Communicatie.
Advies raadscommissie
Bijlagen
-

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris,

M.J.M. Meertens

de burgemeester,
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Nummer raadsvoorstel: DJ-1214805

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 december 2020;
gelet op artikel 149 Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening tot aanpassing van de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Weert:
Artikel 1
In de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert wordt een nieuw artikel
opgenomen en dat luidt als volgt:
Artikel 4:5a Verbod carbidschieten e.d.
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 is verboden op een openbare plaats carbid of soortgelijke stoffen, waarmee
een explosief gasmengsel gemaakt kan worden als bedoeld in het eerste lid, 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 het eerste lid.

3.
4.

Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste en tweede lid gestelde verbod.

5.

Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

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 2

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking hiervan in het
Gemeenteblad.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2020.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten
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