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Raadsvoorstel
Inleiding
Op 13 november 2020 heeft het kabinet besloten om te komen tot een eenmalig en tijdelijk 
vuurwerkverbod voor eindejaarsvuurwerk tijdens de komende jaarwisseling. Door de ontwikkelingen 
rond COVID-19 en de grote druk op de zorg en handhaving is dit jaar door verschillende partijen 
hierom verzocht. Het betekent dat eenmalig het verkopen en afsteken van vuurwerk tijdens oud en 
nieuw is verboden. Carbid valt niet onder het vuurwerkverbod. Het risico dat we zien bij het 
carbidschieten, naast verstoringen van de openbare orde en ‘reguliere’ risico’s, is het overtreden van 
de coronaregels, specifiek de groepsvorming (meer dan het toegestane aantal mensen bij elkaar), het 
creëren van een evenement en het niet houden van 1,5 meter afstand. Met daarbij een extra risico 
vanuit het op grote(re) schaal op een ondeugdelijke wijze afschieten van carbid.
In het  algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 23 november 2020 is 
afgesproken dat carbidschieten in alle 15 gemeenten verboden is. 

Voor een duidelijk verbod moet de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) worden aangepast.

Beoogd effect
Het doel van dit voorstel is te komen tot een verbod op carbidschieten.

Relatie met beleidskaders
nvt

Argumenten
1. Met het opnemen van een verbod op carbidschieten wordt handhaving mogelijk.
De voorgestelde artikelen bevatten een verbod op het carbidschieten zelf én op het voorhanden 
hebben van carbid waarvan aangenomen mag worden dat dat gebruikt gaat worden voor 
carbidschieten. Door het laatste eraan toe te voegen, wordt handhaving eenvoudiger. Er behoeft dan 
immers geen betrapping op heterdaad plaats te vinden.

2. Met het verbod kan een verdere druk op de zorg worden voorkomen.
Onoordeelkundig gebruik van carbid kan gevaarlijk zijn. Een aluminium melkbus is bijvoorbeeld te 
zwak om de kracht van de explosie te weerstaan, waardoor de bus in zijn geheel wordt opgeblazen. 
Maar ook stalen bussen kunnen uit elkaar spatten wanneer de deksel te stevig op de opening zit. 

3. De het opnemen van de voorgestelde bepalingen wordt carbidschieten gereguleerd.
Door het opnemen van bepalingen over carbidschieten kunnen regels worden gesteld. Het verbod is 
niet absoluut in die zin dat er een mogelijkheid van het verlenen van ontheffing bestaat. Daarmee kan 
in de komende jaren carbidschieten verder gereguleerd worden.

4. Dit jaar zal geen ontheffing worden verleend. 
Vanwege de ontwikkelingen rond COVID-19 die met name in de regio Rotterdam-Rijnmond nog 
zorgelijk zijn, zal dit jaar geen ontheffing worden verleend. 

Overleg gevoerd met
VRR en politie.

Kanttekeningen
1. Een algeheel verbod gaat te ver.
Het uitgangspunt is dat carbidschieten en het daartoe voorhanden hebben van carbid verboden is in 
het belang van de openbare orde en veiligheid en de volksgezondheid. Er is echter een mogelijkheid 
om in bijzondere situaties ontheffing te verlenen. 

Uitvoering/vervolgstappen
Na vaststelling wordt deze wijziging gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad. Na bekendmaking 
is deze te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl. Verder zal in de plaatselijke media 
gecommuniceerd worden over het verbod. De politie en het openbaar ministerie worden geïnformeerd.

file://www.officielebekendmakingen.nl
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Evaluatie/monitoring
Na de jaarwisseling wordt het verbod geëvalueerd.

Financiën
Nvt

Juridische zaken
Zie het voorstel.

Duurzaamheid
nvt

Communicatie/participatie na besluitvorming
Over het verbod op carbidschieten zal in de plaatselijke media worden gecommuniceerd.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
10 december 2020

Zaaknummer:
233072

Onderwerp:
Eerste wijziging APV Ridderkerk 
2020 inzake carbidschieten

:

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 1 december 2020,

gelet op 

art. 149 Gemeentewet

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020; 

overwegende, dat

het kabinet op 13 november 2020 heeft besloten, door de ontwikkelingen rond COVID-19 en de grote 
druk op de zorg en handhaving, te komen tot een eenmalig en tijdelijk vuurwerkverbod de komende 
jaarwisseling; 

eenmalig het verkopen en afsteken van vuurwerk tijdens oud en nieuw is verboden, maar dat carbid 
niet onder het vuurwerkverbod valt; 

het risico bestaat dat bij het carbidschieten, naast verstoringen van de openbare orde en ‘reguliere’ 
risico’s, ook het overtreden van de coronaregels, specifiek de groepsvorming (meer dan het 
toegestane aantal mensen bij elkaar), het creëren van een evenement en het niet houden van 1,5 
meter afstand bestaat;

daarbij een extra risico bestaat vanuit het op grote(re) schaal op een ondeugdelijke wijze afschieten 
van carbid;

in het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 23 november 2020 is 
afgesproken dat carbidschieten in alle 15 gemeenten verboden is.

BESLUIT:

1. De Eerste Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Ridderkerk 2020 vast te stellen, 
inhoudend de regulering van carbidschieten.


