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AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 is het verboden vuurwerk te verkopen en af te steken.  

Één van de geconstateerde effecten hiervan is dat de vraag naar middelen voor carbidschieten is 

toegenomen. Het is een onwenselijke situatie dat dit als vervanging voor vuurwerk gebruikt gaat 

worden. Het college stelt daarom de gemeenteraad voor om een verbod op carbidschieten op te 

nemen in de APV, zodat er een mogelijkheid ontstaat daartegen te kunnen optreden. 

 

Beslispunten 

1. Instemmen met wijziging van de APV conform bijgevoegd raadsbesluit. 

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 is het verboden vuurwerk te verkopen en af te steken. Het kabinet 

besloot 13 november tot dit tijdelijke verbod in de ministerraad. Het tijdelijke vuurwerkverbod wordt 
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geregeld via de Tijdelijke Wet COVID-19. Overtreders krijgen een boete van ten minste 100 euro. Tevens 

komt bij zo'n bedrag de overtreding in een strafblad te staan. 

Één van de geconstateerde effecten van bovenstaande is dat de vraag naar middelen voor carbidschieten 

is toegenomen. Het is een onwenselijke situatie dat dit als vervanging voor vuurwerk gebruikt gaat 

worden. Het Veiligheidsberaad heeft geadviseerd om passende maatregelen te treffen om het 

carbidschieten tegen te gaan en roept de regio’s op hierover af te stemmen. 

In de Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft deze afstemming plaatsgevonden en wordt een raadsvoorstel 

om te komen tot een verbod op carbidschieten op uniforme wijze aan de gemeenteraden van de in de 

Veiligheidsregio deelnemende gemeenten voorgelegd. 

 

2. Gewenste situatie. 

Instemmen met de wijziging van de APV conform bijgevoegd raadsbesluit. 

 

 Indicatoren. 

Met dit voorstel wordt het carbidschieten verboden. Dit voorkomt een extra druk op de zorg en op de 

handhaving van de openbare orde. Daarnaast leidt dit mogelijk tot minder geluidsoverlast en minder 

gevaarlijke situaties/schade. 

 

3. Argumenten. 

De verkoop en het afsteken van vuurwerk wordt de komende jaarwisseling eenmalig landelijk verboden. 

Dit om extra druk op de al zwaarbelaste zorg en op de handhaving van de openbare orde te voorkomen. 

Nu het afsteken van vuurwerk komende jaarwisseling verboden zal zijn, bestaat de aanmerkelijke kans dat 

er meer dan normaal gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheid om carbid te schieten. 

Carbidschieten is namelijk geen vuurwerk als bedoeld in het Vuurwerkbesluit en valt ook niet onder het 

door het kabinet aangekondigde vuurwerkverbod. In veel gemeenten is het schieten met carbid een 

traditie tijdens evenementen en met oudjaar, met name in het oosten en noorden van het land.  

 

Het afschieten van carbid zorgt voor veel lawaai en het kan bovendien gevaarlijke situaties opleveren voor 

zowel de schutter als de omgeving. Daarnaast geeft de detailhandel aan dat er een sterk toegenomen 

vraag is naar carbid en melkbussen en dat deze op veel plekken al zijn uitverkocht. Omdat het afschieten 

van carbid in Maastricht tot nu toe in slechts zeer beperkte mate plaatsvond, hebben wij tot dusver geen 

aanleiding gezien om de gemeenteraad voor te stellen om hiervoor regels vast te stellen. Gelet echter op 
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het landelijke vuurwerkverbod, de daarmee gepaard gaande verhoogde kans op het veelvuldig afschieten 

van carbid en de daaraan verbonden geluidsoverlast en gevaar voor de volksgezondheid, stellen wij voor 

om een verbodsartikel in de APV op te nemen. Het verbod strekt zich tevens uit tot het vervoeren van 

voorwerpen waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat die bestemd zijn voor carbidschieten. 

 

In de regio hebben enkel de gemeenten Stein en Simpelveld reeds een verbod opgenomen in de APV. 

Ter voorkoming van mogelijke verschuiving van de problematiek is het wenselijk om hierin binnen de 

Veiligheidsregio uniform op te trekken.  

 

Artikel 2.6.1 wordt als volgt gewijzigd:  

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

2.6.1 Begripsomschrijving  

In deze afdeling wordt verstaan onder 

consumentenvuurwerk: consumentenvuurwerk 

waarop het Besluit van 22 januari 2002 

(Vuurwerkbesluit) van toepassing is.  

 

2.6.1 Begripsomschrijving  

In deze afdeling wordt verstaan onder: 

a. consumentenvuurwerk: 

consumentenvuurwerk waarop het Besluit van 

22 januari 2002 (Vuurwerkbesluit) van 

toepassing is;  

b. carbidschieten: het in een 

bus/container/opslagvat op explosieve wijze 

verbranden van acetyleengas afkomstig van 

een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en 

water of gasmengsels met vergelijkbare 

eigenschappen. 

 

Na artikel 2.6.3 wordt een nieuw artikel toegevoegd, dat luidt als volgt: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

 Artikel 2.6.4 Carbidschieten  

1. Het is verboden in de openlucht met carbid te 

schieten.  

2. Het is verboden op een openbare plaats te 

vervoeren of bij zich te hebben enig voorwerp, 

waarvan gelet op zijn aard of de 



 

 

 

 

 

   

Raadsvoorstel 101-2020 

Opnemen verbod op carbidschieten in Algemene Plaatselijke Verordening Maastricht 2006 

4 

  

 

R
a

a
d

sv
o

o
rstel 

omstandigheden waaronder dat wordt 

aangetroffen, redelijkerwijs kan worden 

aangenomen dat dit is bestemd voor 

carbidschieten. 

3. Het college kan ontheffing verlenen van de in 

het eerste en tweede lid gestelde verboden. 

4. De verboden in het eerste en tweede lid 

gelden niet voor zover in het daarin geregelde 

onderwerp wordt voorzien door de Wet 

milieubeheer, de Wet wapens en munitie of het 

Wetboek van Strafrecht. 

 

 

4. Alternatieven. 

Wanneer het verbod op carbidschieten niet wordt opgenomen in de APV, kan daartegen niet 

handhavend worden opgetreden. Dit zorgt voor een verhoogd risico voor geluidsoverlast, gevaarlijke 

situaties en gevaar voor de gezondheid. 

 

5. Financiën. 

Niet van toepassing. 

 

6. Vervolg. 

Wanneer uw gemeenteraad instemt met deze wijziging van de APV, wordt dit besluit op de daartyoe 

voorgeschreven wijze bekendgemaakt. Daarnaast wordt het verbod op carbidschieten meegenomen 

in de communicatiemiddelen die rondom de jaarwisseling door de gemeente worden ingezet (o.a. 

sociale media). 

De handhaving op dit verbod wordt meegenomen in de handhavingsaanpak die gezamenlijk met 

politie rondom de jaarwisseling wordt ingezet. 
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7. Participatie 

In de Veiligheidsregio Zuid-Limburg wordt een raadsvoorstel om te komen tot een verbod op 

carbidschieten op uniforme wijze aan de gemeenteraden van de in de Veiligheidsregio deelnemende 

gemeenten voorgelegd. 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 december 2020, organisatieonderdeel 

Veiligheid en Leefbaarheid, no.2020.32850; 

 

gelet op Artikel 149  van de Gemeentewet; 

 

BESLUIT: 

 

1. De hierna volgende verordening vast te stellen: 

 

‘Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Maastricht 2006’ 

 

ARTIKEL I 

De tekst van artikel 2.6.1 komt te luiden: 

“In deze afdeling wordt verstaan onder: 

a. consumentenvuurwerk: consumentenvuurwerk waarop het Besluit van 22 januari 2002 

(Vuurwerkbesluit) van toepassing is;  

b. carbidschieten: het in een bus/container/opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas 

afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare 

eigenschappen.” 

 

ARTIKEL II 

Er wordt een nieuw artikel opgenomen dat luidt: 

“Artikel 2.6.4 Carbidschieten  

1. Het is verboden in de openlucht met carbid te schieten.  

2. Het is verboden op een openbare plaats te vervoeren of bij zich te hebben enig voorwerp, waarvan 

gelet op zijn aard of de omstandigheden waaronder dat wordt aangetroffen, redelijkerwijs kan worden 

aangenomen dat dit is bestemd voor carbidschieten. 
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3. Het college kan ontheffing verlenen van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden. 

4. De verboden in het eerste en tweede lid gelden niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt 

voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht.” 

 

ARTIKEL III 

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die waarop dit besluit is 

bekendgemaakt. 

 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 15 december 

2020 

 

de griffier,  de voorzitter, 

 
 


