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Portefeuillehouder : A.C. Nienhuis 
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ONDERWERP
Toevoeging verbod carbidschieten in Algemene Plaatselijke Verordening

SAMENVATTING
Voorgesteld wordt om - naar aanleiding van regionale afspraken - in de APV een 
artikel op te nemen tot het verbod van carbidschieten.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Artikel 149 van de Gemeentewet

BESLUIT B&W
1. De raad voor te stellen het Besluit wijziging Algemene Plaatselijke 

Verordening 2020 vast te stellen.
2. Dit voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven 

aan de raad (A-stuk).

BESLUIT RAAD
De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 december 2020

besluit:
het Besluit wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 2020 vast te stellen

De raad voornoemd, 

de griffier, de voorzitter,
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AANLEIDING
Op 13 november 2020 heeft het kabinet besloten om komende jaarwisseling de 
verkoop en het afsteken van vuurwerk te verbieden. Als gevolg van de 
coronapandemie is de werkdruk in de gezondheidszorg en bij de handhaving heel 
hoog. Met het verbod wil het kabinet voorkomen dat de druk op onder meer de 
gezondheidszorg, de politie en de brandweer niet nog verder toeneemt. Tijdens de 
laatste jaarwisseling zijn ongeveer 1300 personen met vuurwerkletsel op de 
spoedeisende hulp of bij de huisartsenpost beland. Daarnaast vinden tijdens 
jaarwisseling ook verstoringen van de openbare orde plaats, variërend van 
autobranden en vernielingen tot openlijke geweldpleging. De politie is beter in staat 
om de openbare orde te handhaven als er geen vuurwerk wordt afgestoken. 

Carbidschieten
 Tijdens de jaarwisseling vindt ook carbidschieten plaats. In een aantal regio’s in 
Nederland is dat ook een traditie. Het aangekondigde vuurverbod heeft tot gevolg 
dat carbidschieten een alternatief wordt voor het afsteken van vuurwerk. Carbid 
(calciumcarbide) is namelijk geen vuurwerk en valt daarom niet onder het 
vuurwerkverbod. Carbidschieten is niet zonder risico’s. Bovendien gaat het 
gepaard met grote geluidsoverlast voor de omgeving. Via onder meer de media 
krijgen wij signalen dat de vraag naar carbid en melkbussen op dit moment aan het 
toenemen is. In dit verband merken wij op dat carbidschieten ook aan populariteit 
wint bij mensen die daar geen ervaring mee hebben. Mede gelet op de overige 
risico’s en nadelen die aan carbidschieten kleven, baart dat ons zorgen. 

MOTIVERING
Evenals de andere gemeenten in de regio, wordt voorgesteld om de APV te 
wijzigen door het opnemen van een verbod op carbidschieten. In het 
Burgemeesters Beraad van de veiligheidsregio Kennemerland is unaniem 
afgesproken om de APV van de gemeenten op dit onderdeel aan te passen. Zowel 
het carbidschieten zelf als het voorhanden hebben van carbid wordt verboden. 

Om nog in december 2020 het carbidschieten te verbieden is het voorstel om al 
per 18 december 2020 het verbod te laten ingaan.
 
FINANCIËN
Niet van toepassing.

PLANNING/UITVOERING
 1 december 2020: behandeling voorstel in het college
 2 december 2020: behandeling voorstel in de commissie Middelen
 16 december 2020: behandeling van het voorstel in de raad
 18 december 2020: inwerkingtreding Besluit wijziging Algemene Plaatselijke 

Verordening 2020

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
De wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening wordt bekend gemaakt in 
het Gemeenteblad (via www.zoek.officielebekendmakingen.nl ). Na 18 december 
2020 is de Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2020 in 
geconsolideerde vorm (volledige, gewijzigde versie) te raadplegen via 

http://www.zoek.officielebekendmakingen.nl/
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www.overheid.nl. Ook wordt er een publicatie geplaatst in De Heemsteder, waarin 
wordt verwezen naar www.overheid.nl.

DUURZAAMHEID
De Algemene Plaatselijke Verordening is digitaal beschikbaar via www.overheid.nl. 

BIJLAGEN
 Besluit wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2020
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http://www.overheid.nl/
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