
RAADSINFORMATIEBRIEF 
 
 
 

Van  : Burgemeester 

Datum : 24 november 2015 

Portefeuillehouder(s) : burgemeester 

Portefeuille(s) : openbare orde en veiligheid 

Contactpersoon : M. Eersel 

Tel.nr. : 0635113542 

E-mailadres : Eersel.m@woerden.nl 

 

Onderwerp:  

Beantwoording van de door de commissie Middelen d.d. 18 november 2015 gestelde vragen inzake 
carbidschieten 

 

Kennisnemen van: 

De beantwoording van de gestelde vragen. 

 

Inleiding: 

Tijdens de commissie Middelen zijn nog twee vragen over carbidschieten onbeantwoord gebleven. Ik heb u 
toegezegd de vragen alsnog schriftelijk te beantwoorden. De beantwoording treft u onderstaand aan. 

 

Kernboodschap: 

Vragen: 
1. Carbid schieten in de APV opnemen in  een kapstokbepaling  waar ook ander vormen van 

geluidshinder zoals  trilhamers, heistellingen, cirkelzagen etc. onder kunnen  vallen (fractie CDA).  
2. Is er sprake van een evenement en heeft de gemeente geprobeerd met de organisatoren in 

gesprek te gaan (fractie Inwonersbelangen). 
 
Beantwoording vraag 1: 
De kapstokbepaling inzake geluidshinder heeft betrekking op het bestrijden van geluidshinder die niet 
onder een andere regeling te vangen zijn.  Het betreft vormen van geluidshinder waarin andere wetten niet 
voorzien. Onder andere valt te denken aan: het door middel van luidsprekers op voertuigen of anderszins 
reclame of muziek maken of mededelingen doen; het gebruik van bouwmachines, zoals compressors , 
cirkelzagen, trilhamers en heistellingen; het toepassen van knalapparatuur om vogels te verjagen, enz., 
enz. In de Algemene Plaatselijke Verordening Woerden is deze bepaling reeds opgenomen onder artikel 
4:6 (overige geluidshinder). Bij het carbid schieten is er sprake van het op explosieve wijze verbranden van 
acetyleengas -afkomstig van een reactie tussen calcium acetylide (carbid) en water of gasmengsel met 
vergelijkbare eigenschappen- middels een (melk)bus, container, opslagvat of ander daarmee gelijk te 
stellen voorwerp. Het zich vormende ethyn wordt door een klein zundgat(of met een bougie) ontstoken en 
ontploft met een dreunende knal, waarbij deksel of bal uit de bus schiet en tientallen meters verderop 
terechtkomt. De te verrichten handeling (het ontsteken van de (melk)bus) valt niet onder .geluidshinder, 
maar meer onder het afsteken van vuurwerk.  Anders dan bij vuurwerk gelden er echter geen landelijke 
regels voor carbidschieten. Een gemeente is vrij om te bepalen of ze het carbidschieten geheel vrij wil 
laten, beperken of helemaal verbieden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft aan dat regels 
over carbidschieten kunnen worden opgenomen in de APV (onder Afdeling 13 inzake Vuurwerk).  in onze 
gemeente is dit nog niet het geval. De gemeenten die carbid schieten in hun APV hebben opgenomen 
houden daarbij de tijden van het Vuurwerkbesluit inzake het afsteken van vuurwerk aan.  



Dit betekent dat carbid mag worden geschoten op 31 december van 18.00 uur tot en met 02.00 uur van het 
daaropvolgende jaar.  Om het carbidschieten veilig te laten verlopen wordt voorgesteld in de APV regels 
over dit onderwerp op te nemen. 
 
In veel gemeenten is het carbidschieten op oudejaarsdag toegestaan, maar gelden wel onderstaande 
veiligheidsvoorschriften:  
1. Degene, die carbid schiet of daarbij behulpzaam is, moet 18 jaar of ouder 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 maximaal 50 liter bedragen. 
4. De bus moet zijn afgesloten met zacht materiaal (bv. voetbal of plastic zak). 
5. Het zogenaamde vrij schootsveld moet tenminste 75 meter bedragen en binnen deze ruimte 
mogen geen openbare paden en/of wegen liggen. 
6. Carbid schieten mag alleen in de tegengestelde richting van de dichtstbijgelegen 
woonbebouwing. 
7. De locatie waar het carbidschieten 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. 
8. De locatie waar het carbidschieten 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. 
9. 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. 
10. Alle door bevoegde ambtenaren van politie, brandweer en gemeente te geven aanwijzingen 
moeten strikt en meteen worden opgevolgd. 
11. Deze voorschriften treden een dag na bekendmaking in werking, maar niet eerder dan het 
moment waarop de bevoegdheid tot het stellen van deze nadere voorschriften is 
opgenomen in de APV. 
 
Beantwoording vraag 2 
Op grond van de APV Woerden is er sprake van een meldingsplichtig evenement indien het aantal 
aanwezigen niet meer dan 100 personen bedraagt. De  organisator dient binnen tien werkdagen 
voorafgaand aan het evenement daarvan melding te doen aan de burgemeester met een door de 
burgemeester vastgesteld meldingsformulier. Het is voor de gemeente niet mogelijk om met een 
organisator in gesprek te gaan als men niet weet wie dat is. Door het opnemen van het betreffende artikel 
in de APV en daar ook een meldingsplicht aan te koppelen kan de gemeente - in overleg met de 
organisator- ervoor zorgdragen dat het carbidschieten op een veilige manier gebeurt. 
 
Wij zijn ons ervan bewust dat het een politieke wens is om terughoudend te zijn met het invoeren van 
nieuwe regels of het handhaven van ‘overbodige’ regels. Wij vinden deze regeling echter noodzakelijk om 
overlast en onveiligheid in de openbare ruimte te voorkomen.  
 
 
Wij vinden dat er vanuit het oogpunt van veiligheid wel grenzen aan het carbidschieten moeten worden 
gesteld. De voorgestelde regels komen naar onze mening tegemoet aan de wens om het carbidschieten in 
ere te houden, maar daaraan wel grenzen te stellen in verband met de veiligheid en het voorkomen van 
overlast. 

 

Vervolg: 

 

Niet van toepassing. 

Bijlagen: 

 

Niet van toepassing. 



 

 
 

 De burgemeester 

 
 

 
 

 V.J.H. Molkenboer 

 
 
 
 
 
 


