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1. Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening
2018 (onderdeel carbid)
2. Artikel carbid uit APV 2015

Onderwerp
Het wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2015 (APV 2015) op
het onderdeel carbidschieten.
Gevraagd besluit
De Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening 2018 (onderdeel carbid) vaststellen.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
De huidige APV 2015 is in 2017 voor het laatst gewijzigd via een wijzigingsverordening. Sindsdien
zijn er diverse ontwikkelingen in de rechtspraak geweest en heeft er een wetswijziging
plaatsgevonden die aanpassing van de huidige APV 2015 noodzakelijk maakt. Ook heeft de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onlangs een nieuwe modelverordening
uitgebracht. De voorbereiding voor de algehele aanpassing van de APV 2015 is momenteel in
volle gang en de verwachting is dat eind dit jaar de nieuwe APV aan de raad wordt voorgelegd ter
vaststelling.
Vooruitlopend op die algehele aanpassing van de APV dient echter één artikel in de APV 2015 al
op een eerder tijdstip gewijzigd te worden, te weten artikel 2:64a uit de APV 2015. Dit betreft het
artikel over carbidschieten. Het huidige artikel biedt geen mogelijkheid tot maatwerk bij het
beslissen op de ontheffingsaanvragen. Door het vaststellen van de wijzigingsverordening wordt het
nieuwe artikel betreffende carbidschieten al toegepast voor de aanvragen voor de komende
jaarwisseling 2018/2019.
Wat willen wij hiermee bereiken?
Het huidige artikel betreffende het carbidschieten in de APV 2015 is strak geformuleerd en biedt
geen mogelijkheid tot maatwerk richting de betrokken partijen. Het nieuwe artikel is daarom
verruimd en biedt meer ruimte voor maatwerk. Het schieten van carbid met maximaal 2
melkbussen wordt – mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan – ontheffingsvrij. Dit brengt
minder administratieve lasten voor de burger mee. Indien er met meer dan 2 melkbussen wordt
geschoten of er wordt niet aan één of meerdere van de voorwaarden voldaan als genoemd in het
nieuwe artikel, dan dient een ontheffing te worden aangevraagd bij het college. Aan de ontheffing
worden passende voorwaarden verbonden, dan wel kan de ontheffing worden geweigerd.

Wat ging er aan vooraf
In de praktijk bleek dat in voorgaande jaren op grond van de tot nu toe geldende APV 2015 geen
maatwerk kon worden geleverd bij het beslissen op de ontheffingsaanvragen voor het schieten met
carbid.
Hoe informeren we de inwoners?
De betrokken partijen worden op zeer korte termijn op de hoogte gesteld. Daarnaast vindt via de
gebruikelijke kanalen (website/gemeentepagina/overleggen) informatievoorziening plaats.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Na vaststelling van de Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening 2018 treedt het
artikel een dag na bekendmaking in werking. Dit houdt in dat het artikel kan worden toegepast voor
de aanvragen voor de komende jaarwisseling 2018/2019. Het toezicht op naleving van de APVbepaling zal op de gebruikelijke wijze via algemeen toezicht in het openbaar gebied alsook op basis
van incidentele meldingen worden gecontinueerd.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Er zijn geen financiële consequenties.
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris

Raadsbesluit nr. 8
Betreft: Vaststellen van de Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening 2018 (onderdeel carbid)
Raadsvoorstel
De raad van de gemeente Tynaarlo;
Overwegende dat het huidige artikel betreffende het schieten met carbid gewijzigd dient te worden om
voldoende maatwerk te kunnen leveren;
Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:
Vaststellen de volgende verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente
Tynaarlo 2015 (inclusief wijzigingen vanaf 1 september 2017).
Artikel 1
De Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2015 wordt als volgt gewijzigd:
Het artikel 2:64a Carbid schieten komt te vervallen en wordt vervangen door het volgende artikel:
Artikel 2:64a Carbid schieten
1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of
gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.
2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet als:
a. gebruik wordt gemaakt van maximaal twee melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met
een maximale omvang van elk 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig
van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsel met vergelijkbare
eigenschappen, en
b. er geschoten wordt met een bal (lichtgewicht hol bolvormig met lucht gevuld voorwerp) in
plaats van een deksel, en
c. het gebruik plaatsvindt op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur, en
d. de plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:
1) op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing; en
2) op een afstand van tenminste 300 meter van inrichtingen voor de intramurale
zorg; en
3) op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen
voor het houden van dieren, en
e. er wordt geschoten met een goed verankerde bus in een richting welke tegengesteld is
aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen, en
f. het vrij schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of
paden liggen, en
g. er sprake is van een zekere mate van verlichting, na zonsondergang.
3. Als voorzienbaar is dat aan één of meerdere van de in lid 2 van dit artikel opgenomen
voorwaarden niet zal worden voldaan, kan het college van het verbod als genoemd in lid 1
ontheffing verlenen. Deze ontheffing dient vóór 20 november te worden aangevraagd op een
door het college vastgesteld formulier.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking een dag na bekendmaking.

Vries, 27 november 2018

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

Voorzitter

P. Koekoek,

Griffier

