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In de algemene plaatselijke verordening een verbod opnemen tot het schieten met carbid conform 
bijgevoegd raadsbesluit.

Het spreekt vanzelf dat handhaving van het verbod bijzondere aandacht verdient. Toezicht en handhaving 
zijn cruciaal bij de naleving van het verbod op carbidschieten. Vanaf 19 december 2020 wordt er meer 
toezicht en handhaving ingezet om (vuurwerk)overlast en vernielingen tegen te gaan. Het is mogelijk om

Aanleiding
Sinds de afkondiging van een landelijk vuurwerkverbod medio november, wordt in toenemende mate 
gevreesd dat “carbid schieten” een populair alternatief voor het gemis van vuurwerk lijkt te worden. In 
regionaal verband is via het RBT afgestemd dat gemeenten waar geen of weinig ervaring bestaat met dit 
fenomeen, een verbod zal worden geregeld teneinde te voorkomen dat zich ongelukken gaan voordoen bij 
het gebruiken van carbid voor en tijdens de jaarwisseling.

Argumentatie
Bij ondeskundig gebruik kleven behoorlijk grote risico's aan het schieten met carbid voor de “schutters” en 
omstanders.
In delen van het land waar dit carbid schieten een echte traditie is, wordt veelal in goede samenspraak met 
politie en de burgemeester gereguleerd hoe en waar dit veilig kan gebeuren; voor die gemeenten zijn er 
relatief minder extra risico’s dit jaar (afgezien van de extra toeloop wellicht, die corona-technisch ook 
problematisch kan zijn).
Voor Huizen geldt dat er geen sprake is van een dergelijke traditie. Indien in de huidige omstandigheden, 
waarbij juist het vuurwerkverbod ertoe strekt extra druk op de zorg te voorkomen, door onjuist en onveilig 
gebruik van carbid toch slachtoffers gaan vallen, is dat uiteraard zeer ongewenst, in de eerste plaats 
bezien vanuit de veiligheid en gezondheid van mensen, maar eveneens gelet op de ongewenste extra 
druk voor de artsen, ziekenhuizen, politie / hulpverleners e.d..
De burgemeesters in onze regio hebben daarom gezamenlijk in het regionaal beleidsteam afgestemd, dat 
een eenduidige lijn rondom carbid schieten gewenst is in dier voege, dat er overal een verbod geldt of gaat 
gelden.
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Mochten er, in de verdere aanloop naar de jaarwisseling, signalen komen dat er toch nog meer 
aanvullende maatregelen, waaronder de inhuur van extra toezichthouders, nodig zijn om openbare orde 
verstoringen tegen te gaan, dan zal de burgemeester uw raad hierover informeren middels een 
mededeling met zo mogelijk een kostenraming.

Alternatieven
Het niet opnemen van een verbod in de APV (en dus voor Huizen: het voortzetten van geen regulering ter 
zake van carbid) achten wij ongewenst. De eventuele voordelen van (de)regulering wegen, gegeven de 
bijzondere situatie dit jaar, naar onze inschatting niet op tegen de nadelige effecten van een vervanging 
van vuurwerk door carbid.

Bevoegdheid
Uw raad is bevoegd tot vaststelling / aanpassing van de APV

dit extra toezicht ook in te zetten voor het carbidschietverbod. Het extra toezicht wordt informatie-gestuurd 
ingezet, waarbij in ieder geval gesurveilleerd wordt rond de winkelcentra en op plekken waar veel jeugd te 
vinden is. Onze eigen boa’s draaien de laatste weken van het jaar letterlijk overuren en er worden extra 
toezichthouders ingehuurd. De intensiteit van het toezicht loopt op in de loop van december. Op oude
jaarsdag werken de boa’s tot 20.00 uur, de ingehuurde toezichthouders werken tijdens de jaarwisseling 
van 16.00 tot 02.00 en van 23.00 tot 09.00. Omdat het verbod op carbidschieten wordt opgenomen in de 
APV kunnen de boa’s handhavend optreden. Toezichthouders zijn daar niet toe bevoegd. Zij kunnen wel 
toezien op het verbod en overtreders aanspreken, wegsturen of contact opnemen met politie of de boa’s. 
De boa’s en ingehuurde toezichthouders werken nauw samen en zullen, daar waar mogelijk, in duo’s 
optrekken. Over de handhaafbaarheid van een verbod dient nader overleg plaats te vinden met de politie. 
Zo zal nagedacht moeten worden over de vraag in hoeverre één of (max.) twee boa’s in positie moeten 
worden gebracht in situaties, waarin (grote) groepen jongeren het carbidverbod overtreden in combinatie 
met het gebruiken van alcohol. Uitgangspunt is dat de boa’s niet in een situatie worden gebracht, waarin 
de kans aanmerkelijk is dat er agressie richting de boa’s ontstaat.

Beslistermijn
Uw raad dient wel in de vergadering van 10 december a.s. een besluit te nemen omtrent het verbod.

Politie zet tijdens de jaarwisseling extra capaciteit in. Er worden regionaal en lokaal afspraken gemaakt 
over de inzet van de politiecapaciteit. Hierbij ligt de focus op de handhaving van openbare 
ordeverstoringen en, in het geval van excessen, handhaving op de Covid maatregelen en het 
vuurwerkbesluit. Van politie wordt in ieder geval verwacht dat zij optreedt indien er sprake is van 
(strafbare) feiten, gedragingen of andere uitingen die de openbare orde verstoren, daartoe bijdragen of 
daartoe aanzetten. Overtredingen van het verbod op carbidschieten vallen hier dus ook onder.

Uitvoering inspraak en participatieverordening 
n.v.t

Toegankelijkheid
n.v.t.

Geheimhouding
n.v.t.

Financiële paragraaf
n.v.t.

Collegeprogramma
n.v.t
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Bijlagen
1. Raadsbesluit tot aanpassing van de APV

In de vergadering van de commissie ABM d.d. 26 november jl. is aan de hand van een mededeling van de 
burgemeester besproken dat een raadsvoorstel zou worden voorgelegd ten behoeve van de 
raadsvergadering van 10 december a.s.

Evaluatie
Bij de evaluatie van de jaarwisseling zal de regeling en handhaving van het verbod op carbid schieten 
worden betrokken.

Kader- en beleidsnota’s
n.v.t.

Voorgeschreven procedure
n.v.t.

Eerdere besluiten
n.v.t.

Begroting
n.v.t.


