










Bijlage 1 Voorbeeld APV artikel van de gemeente De Ronde Venen (algeheel verbod). 

Artikel 5:34a Verbod carbidschieten 
1. Het is verboden: 

a. acetyleengas (C2H2) afkomstig van een reactie tussen carbid (calciumcarbide, 
chemische formule CaC2) en water; of 

b. waterstof (H2) afkomstig van een reactie tussen natronloog (natriumhydroxide, 
chemische formule NaOH) en water; of 

c. gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen; of 
d. al dan niet vernevelde, vloeistoffen of stoffen met vergelijkbare eigenschappen; 

in een al dan niet afgesloten vat, bus, fles of dergelijk voorwerp op explosieve wijze te 
verbranden of te bewerken op zodanige wijze dat daardoor gevaar, schade of hinder 
voor de omgeving kan worden veroorzaakt. 

2. Het is verboden carbid op of aan de openbare weg of op een voor publiek toegankelijke plaats 
voorhanden te hebben. 

3. Het is verboden carbid af te leveren en ter aflevering voorhanden te hebben wetende of 
vermoedende dat daarmee een gebruik wordt gemaakt als omschreven in lid 1. 

4. Het bepaalde in de leden 2 en 3 geldt niet voor degene die aannemelijk maakt, dat het carbid 
niet gebezigd wordt of bestemd is voor handelingen die ingevolge het bepaalde in lid 1 
verboden zijn. 

5. Het is verboden carbid op of aan de openbare weg of op een voor het publiek toegankelijke 
plaats achter te laten of voorhanden te hebben op een zodanige wijze dat derden onbedoeld 
met die stof in contact kunnen komen. 

6. Het verbod als bedoeld in lid 1 onder b, c en d is niet van toepassing op het normale gebruik 
van wettelijk toegestane verbrandingsmotoren. 

7. Dit artikel is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer, 
de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke 
stoffen of het Wetboek van Strafrecht. 



Bijlage 2 Voorbeeld APV artikel van de gemeente Veldhoven 

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven; 

overwegende, dat het op grond van artike! 2:55 eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening 
verboden is acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of 
gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden; 

dat het bedoelde verbod op grond van artikel 2:55 tweede lid van de Apv níet geldt buiten de 
bebouwde kom van 31 december 10.00 uur tot 1 januari van het daaropvolgende jaar 02.00 uur; 

dat het college op grond van artikel 2:55 derde lid van de Apv, met betrekking tot het carbid schieten 
van 31 december 10.00 uur tot 1 januari van het daaropvolgende jaar 02.00 uur, bevoegd is nadere 
regels te stellen; 

dat het ter voorkoming of beperking van hinder, overlast en gevaar wenselijk wordt geacht om nadere 
regels vast te stellen; 

gelet op het bepaalde in artikel 2:55 van de Algemene plaatselijke verordening; 

b e s l u i t : 

voor het carbid schieten van 31 december 10.00 uur tot 1 januari van het daaropvolgende jaar 02.00 
uur de volgende nadere regels te stellen: 

1. Degene die carbid schiet of daarbij behulpzaam is dient 18 jaar of ouder te zijn; 

2. Degene die carbid schiet of daarbij behulpzaam is mag niet onder invloed van alcohol of drugs zijn; 

3. De inhoud van de bus waarmee geschoten wordt mag buiten de bebouwde kom maximaal 40 liter 
bedragen; 

4. De vaten moeten zijn afgesloten met zacht materiaal (bv. voetbal of plastic zak); 

5. Binnen een cirkel van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt mogen niet 
meer dan twee bussen gebruikt worden voor het schieten van carbid dan wel gebruiksklaar aanwezig 
worden gehouden voor carbid schieten; 

6. Het zogenaamde vrijschootsveld moet tenminste 75 meter bedragen en binnen deze ruimte mogen 
geen openbare paden en/of wegen zijn gelegen; 

7. Carbid schieten mag alleen in de tegengestelde richting van de dichtst bijgelegen woonbebouwing; 

8. De locatie waar het carbid schieten plaatsvindt ligt op ten minste: 75 meter van de woonbebouwing, 
300 meter van medische en zorginstellingen en 300 meter van inrichtingen waar dieren worden 
gehouden; 

9. De locatie waar het carbid schieten plaatsvindt wordt afgesloten met linten of ander vergelijkbaar 
materiaal zodat toeschouwers niet in de nabijheid van de melkbussen en niet in de schietrichting 
kunnen komen; 

10. De toeschouwers dienen op tenminste 25 meter afstand van het carbid schieten te worden 
gehouden; 

11. Er mogen geen handelingen worden verricht of nagelaten, waarvan degene die het carbid 
schieten verricht, weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade en/of 
hinder kan optreden voor mens en milieu; 



12. Alle door bevoegde ambtenaren van politie, brandweer en gemeente te geven aanwijzingen 
dienen strikt en onverwijld te worden opgevolgd. 

Dit besluit wordt aangehaald als "Uitvoeringsbesluit ex artikel 2:55 Apv (Carbid schieten)" en treedt in 
werking op 1 september 2009. 



Bijlage 3 Voorbeeld APV artikel van de gemeente Doetinchem (algeheel verbod met vrijstelling 
op Oudjaar onder voorwaarden, en mogelijkheid tot ontheffing). 

AFDELING 13. VUURWERK EN CARBID 

Artikel 2:73A Carbidschieten 
1. Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een bus/container/opslagvat op explosieve wijze 

verbranden van acetyieengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en 
water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen. 

2. Het is verboden in de openlucht met carbid te schieten, indien: 
a. het carbidschieten niet plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 

02.00 uur; 
b. bij het carbidschieten geen gebruik wordt gemaakt van bussen met een maximale 

inhoud van 40 liter; 
c. het carbidschieten vindt plaats buiten de bebouwde kom op een afstand van minder 

dan: 
-100 meter van woningen van derden; 
- 300 meter van bedrijfsgebouwen of andere voorzieningen waarin 
bedrijfsmatig dieren worden gehouden en/of verblijven; 

d. het vrij schootsveld minder dan 100 meter bedraagt en er zich binnen dit schootsveld 
publiek of andere personen bevinden en openbare wegen of paden zijn gelegen; 

e. degene die met carbid schiet niet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen neemt om 
elk gevaar voor mens en dier te voorkomen. 

4. Het college kan ontheffing verlenen van het in het tweede lid gestelde verbod. 
5. Het in het tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt 

voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie. 
6. Het in het derde lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt 

voorzien door het Wetboek van Strafrecht. 



 

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Woerden 

Artikel 2:25 Evenement 

1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren. 

2. Naast de weigeringgronden genoemd in artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd, 
indien: 

a. onevenredig veel beslag wordt gelegd op de hulpdiensten of de gemeentelijke diensten; 

b.de aard van het evenement zich niet verdraagt met het karakter of de bestemming van de 
gevraagde locatie. 

3. Geen vergunning is vereist voor een eendaags evenement indien: 

a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen; 

b. het evenement tussen 8.00 en 23.00 uur plaats vindt en op zondag tussen 13.00 en 20.00 
uur; 

c. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 08.00 uur of na 23.00 uur en op zondag 
tussen 13.00 en 22.00 uur; 

d. het evenement geen belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten; 

e. slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m² per 
object; 

f. er een aanwijsbare organisator is; 

g. de organisator binnen tien werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding 
heeft gedaan aan de burgemeester met een door de burgemeester vastgesteld 
meldingsformulier. 

h. indien binnen vijf werkdagen na ontvangst van het meldingsformulier door de 
burgemeester geen tegenbericht is verzonden kan het in dit lid genoemde evenement zoals 
gemeld plaatsvinden. 

4. De burgemeester kan binnen vijf dagen na ontvangst van de melding besluiten het 
organiseren van een evenement als bedoeld in het derde lid te verbieden, indien daardoor 
de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. 

5. Het verbod van het eerste lid geldt niet voor een wedstrijd op of aan de weg, voorzover in 
het geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 10 juncto 148, van de 
Wegenverkeerswet 1994 . 
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