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Wijziging APV ten behoeve van regulering carbidschieten
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 15 december 2020,
behandelend agendapunt 10: Wijziging APV ten behoeve van regulering carbidschieten
Constaterende dat,
- Er in deze wijziging een mogelijkheid geboden wordt om onder voorwaarden carbid te
schieten.
Overwegende dat,
- Carbidschieten niet (of nauwelijks) een traditie is in Heerhugowaard en we streven naar
éénduidig, duidelijk, integraal beleid;
- Het afsteken van riskant consumentenvuurwerk(knalvuurwerk en pijlen) sinds dit jaar is
verboden. Een op de zes slachtoffers die in het ziekenhuis belandt met vuurwerkletsel,
heeft dit opgelopen door carbidschieten;
- De verkoop van niet alleen melkbussen maar ook kant en klare carbidverfblikken enorm is
gegroeid;
- Carbidschieten valt niet onder de vuurwerkwet;
- Carbidschieten de inwoners, hun dieren en eigendommen enorme overlast en schade kan
veroorzaken en indieners om die reden geen opening willen bieden aan inwoners om
carbid als alternatief voor riskant consumentenvuurwerk te gebruiken;
- De landelijke BOA bond voor een verbod op carbid is;
- De zorg al op volle toeren draait en wij hiermee onze verantwoordelijkheid nemen de zorg
zoveel mogelijk te ontlasten;
- Bijna alle Noord Hollandse gemeenten een carbidverbod hebben of voornemens zijn dat te
doen. Het voor gemeenten sinds enige tijd mogelijk is om middels een aanpassing van art.
2:73 in de APV over te gaan tot een dergelijk verbod, waarbij het college voor specifieke
locaties een uitzondering kan maken;
Besluit
Artikel I De Algemene plaatselijke verordening Heerhugowaard 2020 wordt als volgt gewijzigd:
Na artikel 2.73 wordt artikel 2:73a ingevoegd welke als volgt komt te luiden:
Artikel 2:73a Carbidschieten:
1. Carbidschieten is verboden.
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, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen
of het Wetboek van strafrecht Artikel II Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na
bekendmaking. Aldus besloten door de raad van de gemeente Heerhugowaard in de openbare
raadsvergadering van dinsdag 15 december 2020.
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