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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2020-027041 

 
Onderwerp 
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening ten behoeve van carbid schieten 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
1 december 2020 15 december 2020   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 
1. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Goirle 2016 gewijzigd vast te stellen en artikel 2:73a 

(verbod carbid schieten) alsmede artikel 2:73b (beperken op het voorhanden hebben van carbid) 
op te nemen in de APV.   

 
Inleiding 
Het kabinet verbiedt de verkoop- en het afsteken van vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling. 
Carbidschieten is geen vuurwerk als bedoeld in het Vuurwerkbesluit en valt ook niet onder het door 
het kabinet aangekondigde vuurwerkverbod. In de gemeente Goirle is geen bepaling opgenomen op 
grond waarvan het carbidschieten nu kan worden verboden. Vorig jaar is aan één groep in Riel de 
mogelijkheid geboden om carbid te schieten. Dit is gereguleerd via het indienen van een melding van 
een kleinschalig evenement.   
 
De Districtelijke Driehoek heeft op 26 november 2020 in gezamenlijkheid besloten om de 
gemeenteraden binnen het district Hart van Brabant voor te stellen om een verbod op carbid 
schieten op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit betekent dat er de komende 
periode, in ieder geval tot na de jaarwisseling 2020/2021, geen ontheffing kan worden verleend voor 
carbid schieten. Omwille van de handhaafbaarheid wordt u aanvullend geadviseerd om ook het 
voorhanden hebben van carbid op een openbare plaats te verbieden. 
 
De primaire doelstelling is om door een toename van carbidschieten en het onjuist gebruik hiervan 
de druk op de medische zorg niet op te laten lopen en een toename van Covid-19 besmettingen te 
voorkomen. Secundair moeten de richtlijnen voor operationele partners toepasbaar en 
handhaafbaar zijn en moeten inwoners weten waar zij aan toe zijn. 
 
Argumenten 
1.1 Voorkomen dat door onjuist gebruik van carbid de druk op de medische zorg toeneemt. 

 
1.2 Voorkomen dat door samenkomsten de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 en bijbehorende 

ministeriële regelingen worden overtreden. 
 

1.3 Harmonisatie van de APV leidt tot handhaafbaarheid en voorzienbaarheid binnen het district Hart 
van Brabant.  
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1.4 De artikelen richten zich specifiek op de aanloop naar en de jaarwisseling 2020 / 2021. In 2021 
wordt voorgesteld carbid schieten te reguleren via de nieuwe APV door middel van het opnemen 
van een verbod, in combinatie met een ontheffingsmogelijkheid. Een voorstel daartoe ontvangt 
de raad begin 2021 bij de behandeling van de nieuwe APV. 

 
Kanttekening 
1.1 Er bestaat voor de komende jaarwisseling geen mogelijkheid tot het ontheffen van carbid 

schieten, ook niet wanneer dit een traditie is. 
 

Financiën 
Er zijn geen kosten aan dit voorstel verbonden. 
 
Samenwerking 
Gemeentelijke afstemming over handhavingskwesties tijdens van de coronacrisis vindt plaats binnen 
het districtelijke driehoeksoverleg van Hart van Brabant.  
 
Communicatie 
De APV wordt op de bij wet gereguleerde manier bekend gemaakt en treedt op de eerste dag na 
bekendmaking in werking. In afstemming met de gemeenten in Hart van Brabant wordt uw besluit 
gecommuniceerd op alle gemeentelijke kanalen. 
 
Vervolg 
Na besluitvorming wordt tot en met de jaarwisseling 2020 / 2021 door de politie en bijzondere 
opsporingsambtenaren gehandhaafd op het verbod op carbid schieten en het voorhanden hebben 
van carbid.  
 
Bijlage 
1. Persbericht 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Jolie Hasselman, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2020 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Goirle 2016 gewijzigd vast te stellen en; 
 
artikel 2:73a toe te voegen aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Goirle 2016; 
 
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 voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt 

voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht.  
 
alsmede artikel 2:73b toe te voegen aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Goirle 2016; 
 
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, voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de 
Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 15 december 2020. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 

 


