gemeente Steenbergen

BM2006245
Raadsvergadering
17 december 2020

Agendanummer:

Onderwerp: Verbod op carbidschieten middels wijziging van de APV

Steenbergen; 30 november 2020

Aan de raad,
1. Inleiding
Om de verhoogde werkdruk in de zorg niet verder te laten oplopen, is landelijk besloten de verkoop
en het afsteken van vuurwerk de komende jaarwisseling te verbieden. Carbidschieten is geen
vuurwerk als bedoeld in het (landelijke geldende) Vuurwerkbesluit en valt daarom niet onder het
door het kabinet aangekondigde vuurwerkverbod. Carbid krijgt daardoor meer algemene
bekendheid, ook in gebieden waar dit geen normaal gebruik is tijdens de jaarwisseling.
Omdat carbid, net zo goed als vuurwerk, voor ongelukken (en daardoor extra werkdruk in de zorg)
kan zorgen, is besloten om hiervoor via de spoedprocedure een verbod in te stellen door middel
van aanpassing van onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De gebruikelijke jaarlijkse
wijziging van de APV wordt in januari aan uw raad voorgelegd.
2. Achtergrond en overwegingen
Vanwege het veronderstelde toenemende gebruik van carbid tijdens oud en nieuw in plaats van
vuurwerk is dit onderwerp besproken tijdens het Veiligheidsberaad op 23 november. Daarin is
besloten dat er vanuit het beraad geen landelijk verbod op carbidschieten wordt afgekondigd. In het
RBT (Regionaal Beleidsteam) werd geadviseerd dat gemeenten carbidschieten zelf reguleren via hun
Algemene plaatselijke verordening (APV).
Volgens de VNG hebben er op dit moment circa 230 gemeenten van de 355 een bepaling over
carbidschieten in hun APV opgenomen. Een deel van de andere gemeenten overweegt een bepaling
hierover in hun APV.
Eerder gaf het aantal meldingen in de gemeente Steenbergen geen reden om een verbod tot
carbidschieten in de APV op te nemen. Door het verbod op vuurwerk is er echter een andere situatie
ontstaan.
Het tijdelijke, landelijk geldende, verbod op eindejaarsvuurwerk voor de jaarwisseling van 2020/2021
is éénmalig en geldt dus niet voor een volgende jaarwisseling. De regels worden juridisch via de
Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangepast en krijgen vorm in het Vuurwerkbesluit. De
regelgeving wordt (naar verwachting) uiterlijk 15 december 2020 aangepast.
Met de andere gemeenten in ons politiedistrict is overleg geweest over het al dan niet verbieden van
carbidschieten. De gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Tholen, Moerdijk, Halderberge en
Rucphen hebben geen dergelijke verbodsbepaling en zijn wel voornemens om hierover een verbod
op te nemen in de APV, via de spoedprocedure, zodat dit verbod voor oud en nieuw van kracht is.

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

De gemeente Roosendaal heeft al een bepaling in hun APV opgenomen waarin het afschieten van
carbid aan voorwaarden verbonden is.
Om een waterbedeffect tegen te gaan is ervoor gekozen om ook in Steenbergen een verbod tot
carbidschieten in de APV op te nemen. Niet alleen het carbidschieten zelf is dit jaar verboden, ook
het vervoeren of bij zich hebben van carbid of soortgelijke stoffen. Wel is er een
ontheffingsmogelijkheid waardoor het verbod voor in de toekomst niet absoluut is.
4. Middelen
Niet van toepassing.
5. Risico's
Wanneer er geen verbod van carbidschieten zal worden opgenomen, bestaat het risico dat er een
waterbedeffect vanuit de andere gemeenten optreedt en juist in de gemeente Steenbergen veel
gebruik zal worden gemaakt van carbid.
6. Communicatie/Aanpak
Na vaststelling van de wijziging van de APV door de gemeenteraad zullen deze wijzigingen
bekendgemaakt worden in het elektronisch gemeenteblad en gepubliceerd worden op
www.overheid.nl en er zal een link worden geplaatst op de gemeentelijke website. Er is gekozen
voor een wijzigingsbesluit en geen volledig nieuwe APV, zodat na publicatie van de wijzigingen de
historie zichtbaar blijft op www.overheid.nl. De oude versie blijft beschikbaar voor gebruikers en de
wijzigingen worden opgesomd bovenaan de regeling.
Tenslotte zullen de betrokken collega's van vergunningen, handhaving, veiligheid en politie op de
hoogte worden gebracht van de vaststelling van de wijzigingen van de APV na besluitvorming door
de Raad.
7. Voorstel
De wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2020 inzake carbidschieten conform het
bijgevoegde raadsbesluit vast te stellen.

Hoogachtend,
De burgemeester van Steenbergen,

n Belt, MBA
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