
 

 

College 

 
 

Beantwoording schriftelijk gestelde vragen 

 
 
 

Aan: Gemeenteraad 

Portefeuillehouder: Mark van Stappershoef 

Vragen gesteld door: Mark Verhoeven (Lijst Riel Goirle) 

Onderwerp: APV 2021: carbid schieten 

Datum: 27 januari 2021 

  
_________________________________________________________________________________ 
 
Op 11 januari 2021 ontvingen wij vragen van Mark Verhoeven (Lijst Riel Goirle) over artikel 2:73a 
van de APV 2021 op basis van artikel 40 Reglement van Orde. Hieronder treft u de gestelde vragen 
aan, met het daarbij behorende antwoord. 
 
Inleiding: 
Tot 15 december stond er in de APV niets opgenomen over het schieten van carbid (artikel 2:73a). 
Om de zorg te ontlasten bij de jaarwisseling vanwege de Covid-19 pandemie heeft de gemeenteraad 
in december ingestemd met een (tijdelijk) verbod op het in bezit hebben, het vervoeren van en het 
afschieten van carbid. In de nieuwe APV stelt u zeer uitgebreide eisen aan het schieten van carbid. 
De totale opsomming van beperkingen -los van een totaal verbod- gaan zelfs verder dan de 
voorbeelden die worden aangereikt door de VNG. Naar aanleiding van het bovenstaande hebben 
wij daarom de volgende vragen waarop wij graag een schriftelijke reactie wensen. 
 
Vraag 1: 
Wat is voor u de reden geweest om het schieten van carbid op te nemen in de APV? 

 
Antwoord 1: 
Per 1 december 2020 is het landelijke Vuurwerkbesluit in werking getreden. Daarmee is het gebruik 
van het zwaardere categorie F3 vuurwerk verboden verklaard en is alleen nog het gebruik van de 
lichtere categorieën F1 en F2 vuurwerk toegestaan. Om te voorkomen dat wordt overgestapt naar 
het schieten van carbid zonder dat dit goed is gereguleerd, is dit nu opgenomen in de APV.  
Ook is gekeken naar de omliggende gemeenten in verband met het waterbed-effect. In de 
gemeente Hilvarenbeek geldt geen verbod voor carbid schieten, in de gemeenten Oisterwijk en 
Tilburg geldt nog steeds het algehele verbod van afgelopen jaarwisseling. Deze gemeenten hebben 
wel aangegeven opnieuw te bekeken of carbid schieten alleen mogelijk wordt met een ontheffing. 
In de gemeente Loon op Zand is carbid schieten gereguleerd met een ontheffing. 
 
Carbid schieten brengt risico’s met zich mee. Jaarlijks zijn landelijk gezien diverse (letsel)schades te 
melden door onjuist gebruik of onkundige uitvoering. Wij zijn voorstander dit te reguleren met een 
ontheffing en daarbij behorende voorwaarden. We passen dat dan op dezelfde manier toe zoals we 
dat ook bij andere evenementen doen, waar meestal een vergunning voor nodig is.  
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Vraag 2: 
Wat is uw motivatie tot het stellen van deze uitgebreide eisen en beperkingen? 
 
Antwoord 2: 
Wij geven het hele jaar door de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen voor carbid schieten, 
maar wel omkleed met de nodige waarborgen in de vorm van eisen en beperkingen om de 
veiligheid van gebruikers en omgeving te garanderen.   
Deze eisen gaan niet verder, zoals u in de inleiding stelt, dan de voorbeelden die worden aangereikt 
door de VNG maar vallen binnen de mogelijkheden die de VNG ons biedt om naar eigen inzicht tot 
een lokale invulling te komen. Gemeenten kunnen carbid schieten geheel vrij laten, het hele jaar 
door met ontheffing en voorwaarden toe staan of geheel verbieden. Wij kiezen voor de tweede 
optie. 
 
Vraag 3: 
Hoeveel meldingen van overlast ontvangt de gemeente per jaar die zijn te relateren aan het 
schieten van carbid? 
 
Antwoord 3:  
De gemeente heeft dit jaar en de afgelopen jaren geen meldingen van (overlast van) carbid 
schieten ontvangen.  
 
Vraag 4: 
Wat is de jaarlijkse schadepost voor de gemeente die door het schieten van carbid wordt 
veroorzaakt? 
 
Antwoord 4: 
Er is geen sprake van een schadepost. 
 
Vraag 5: 
Waarom kiest u ervoor om het schieten van carbid zonder ontheffing te verbieden op 
oudejaarsdag? 
 
Antwoord 5: 
Het schieten van carbid op oudejaarsdag blijft mogelijk, met ontheffing. Ook op oudejaarsdag 
brengt carbid schieten risico’s met zich mee. Daarom is er voor gekozen om het hele jaar door 
carbid schieten te reguleren middels ontheffing.  
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