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Voorstel / besluit:
De Algemene plaatselijke verordening Heerhugowaard 2020 te wijzigen door artikel 2.73a in te
voegen welke als volgt komt te luiden:
Artikel 2:73a Carbidschieten
1. Carbidschieten is verboden.
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet indien:
a. Gebruik wordt gemaakt van vaten met een inhoud van maximaal 50 liter;
b. De vaten zijn afgesloten met zacht materiaal;
c. Het vrije schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen openbare wegen of paden liggen;
d. Het gebruik plaatsvindt van 31 december tussen zonsopkomst en zonsondergang.
e. Wordt geschoten in een richting die is afgewend van de woonbebouwing; en
f. De betreffende locatie is gelegen op een afstand van tenminste:
I. 75 meter van de woonbebouwing;
II. 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg en
III. 300 meter voor inrichtingen waar dieren worden gehouden.
3. 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
Inleiding
Door het kabinet is besloten voor de jaarwisseling 2020/2021 het afsteken van vuurwerk te
verbieden. De druk op de zorg is thans vanwege de Covid-epidemie erg hoog. Omdat er tijdens
de jaarwisseling als gevolg van het afschieten van vuurwerk vaak ook mensen in het ziekenhuis
belanden, hetgeen extra druk legt op de ziekenhuiszorg, heeft het kabinet doen besluiten een
algeheel vuurwerkverbod af te kondigen.
Het kabinet heeft echter niet besloten om carbidschieten te verbieden in het gehele land. Na het
afkondigen van het vuurwerkverbod is de verkoop van benodigdheden voor het afschieten van
carbid toegenomen. Het ligt in de verwachting dat nu er geen vuurwerk mag worden afgestoken
er meer carbid zal worden geschoten.
Het afschieten van carbid is niet zonder gevaren voor personen maar ook voor de omgeving.
Thans is er geen sprake van een verbod in de Algemene plaatselijke verordening (hierna: de
APV) van Heerhugowaard, omdat het afschieten van carbid geen breed verbreide traditie is in
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Heerhugowaard. Tevens zijn er geen regels opgenomen wanneer en waar carbid geschoten mag
worden.
Omdat het dit jaar gelet op het door het kabinet afgekondigde vuurverbod wel eens anders kan
zijn en er veel carbid kan worden afgestoken is het wenselijk om het carbidschieten te reguleren,
aan te sluiten bij de APV van Langedijk en het voorgesteld artikel toe te voegen aan de APV
Beoogd effect
Door wijziging van de APV Heerhugowaard middels toevoeging van artikel 2.73a wordt
carbidschieten gereguleerd. Door regulering wordt beoogd de overlast voor de omgeving te
beperken en de veiligheid voor zowel personen als omgeving te vergroten.
Argumenten
Landelijk is de wens uitgesproken om carbidschieten te reguleren of te verbieden en daarmee de
druk op de zorg te laten afnemen. Door het opnemen van artikel 2.73a wordt aangesloten bij die
wens.
Regio
Door alle gemeenten in de veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt gekozen voor een verbod
of regulering. Door het opnemen van artikel 2.73a sluiten we aan bij de regio en voorkomen we
dat mensen naar Heerhugowaard gaan om carbid te schieten.
Beperking overlast omwonenden
Door het opnemen van het artikel in de APV wordt het carbidschieten gereguleerd. De overlast
op oudejaarsdag door carbidschieten wordt beperkt doordat er regels zijn opgenomen over de
afstand tot woningen en dieren, de vaten maximaal 50 liter mogen zijn en daarnaast alleen carbid
geschoten mag worden bij daglicht.
Harmonisering en handhaving
Door het opnemen van het artikel in de APV van Heerhugowaard wordt aangesloten bij de APV
van de gemeente Langedijk. Dit maakt handhaving ook overal gelijk.
Aantrek vanuit de regio naar Heerhugowaard
Indien het artikel niet wordt opgenomen in de APV is de kans zeer aannemelijk dat personen
vanuit de regio, waar het carbidschieten verboden, dan wel gereguleerd is, naar Heerhugowaard
trekken om daar carbid te gaan schieten. Dit zal de overlast doen toenemen.
Kanttekening
Door de korte termijn tussen het vaststellen en het moment dat carbidschieten populair is, is het
verbod wellicht niet bekend bij veel mensen. Dit zal voor de handhavers wellicht vaker tot
discussie leiden. We proberen dit met een communicatiestrategie af te vangen.
Financiële gevolgen
n.v.t.
Preventief toezicht
 Ja
 Nee
Communicatie
Na vaststelling van de wijziging van de APV zal conform wettelijke eisen publicatie plaatsvinden
zoals gebruikelijk, op de gemeentelijke website en bij de officiële bekendmakingen op de website
van Overheid.nl. Daarnaast zal er een communicatiestrategie worden gemaakt om inwoners
actief te informeren over de regels omtrent carbidschieten.
Uitvoering
Na vaststelling van het besluit zal het besluit zo snel mogelijk worden gepubliceerd.
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Monitoring/Evaluatie
Met de wijziging en harmonisatie van de APV Heerhugowaard en Langedijk zal worden bekeken
of het nodig is om het artikel ook in de toekomst in de APV te laten staan.
Bijlagenr.

Titel/Onderwerp

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,

de burgemeester,

RB2020107 Wijziging APV ten behoeve van regulering carbidschieten :
Bespreekstuk

Nr.:

RB2020107

Voor
Tegen

Allen
---

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 2020;
gelet op het bepaalde in Artikel 149 Gemeentewet;
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 in het eerste lid gestelde verbod geldt niet indien:
a. Gebruik wordt gemaakt van vaten met een inhoud van maximaal 50 liter;
b. De vaten zijn afgesloten met zacht materiaal;
c. Het vrije schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen openbare wegen of paden liggen;
d. Het gebruik plaatsvindt van 31 december tussen zonsopkomst en zonsondergang.
e. Wordt geschoten in een richting die is afgewend van de woonbebouwing; en
f. De betreffende locatie is gelegen op een afstand van tenminste:
I. 75 meter van de woonbebouwing;
II. 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg en
III. 300 meter voor inrichtingen waar dieren worden gehouden.
3. 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.

Heerhugowaard, 15 december 2020
De Raad voornoemd,
de griffier,
G.J. de Graaf

de voorzitter,
A.B. Blase
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