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Beleidsregels inzake carbidschieten gemeente Berg en Dal
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal,
overwegende:
dat het gewenst is om in beleidsregels criteria vast te leggen die een nadere invulling geven aan artikel
4:6 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Berg en Dal (hierna APV) met betrekking
tot carbidschieten;
dat in verband met de herindeling en de recente harmonisatie van de APV nieuwe beleidsregels dienen
te worden vastgesteld;
gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en op artikel 4:6 van de APV;
besluit vast te stellen:
Beleidsregels inzake carbidschieten

Artikel 1 Verbod carbidschieten
Het is verboden acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of
gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden in een
(melk)bus/container/opslagvat.

Artikel 2 Ontheffing
1.
2.

3.

Het college kan ontheffing verlenen van het gestelde in artikel 1 in het geval het carbidschieten
plaatsvindt op 31 december tussen 11.00 en 17.00 uur.
De aanvraag tot ontheffing is vergezeld van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van
het terrein van waaraf geschoten wordt en (een deel van) de bijgevoegde kaart waarop het
schootsveld en de ontstekingslocatie is ingetekend.
Het college kan na ontvangst van de aanvraag tot ontheffing besluiten de verlening van de
ontheffing voor het carbidschieten, als bedoeld in het eerste lid, te weigeren indien daardoor de
openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Artikel 3 Voorschriften
Aan een ontheffing zoals genoemd in artikel 2 zijn tenminste de volgende voorschriften verbonden:
er mag alleen gebruik gemaakt worden van (melk)bussen, containers, opslagvaten en/of dergelijke
a.
voorwerpen met een maximale inhoud van 40 liter;
de melk(bussen), containers, opslagvaten en/of dergelijke voorwerpen moeten afgesloten zijn
b.
met zacht materiaal (bv. een (voet)bal);
het carbidschieten mag uitsluitend buiten de bebouwde kom plaatsvinden en is niet toegestaan
c.
op de openbare weg;
er wordt geschoten door een persoon van 16 jaar of ouder, mits het schieten door een persoon
d.
van 16 of 17 jaar plaatsvindt onder direct toezicht van één of meerdere personen van 18 jaar of
ouder;
alle bij het carbidschieten betrokken personen mogen niet onder invloed zijn van alcohol of drugs
e.
en op het betreffende terrein mag geen alcohol of drugs voorradig zijn;
er zijn minimaal 2 meerderjarige personen aanwezig op de locatie vanwaar geschoten wordt die
f.
ervoor zorgen dat de gestelde voorwaarden worden nageleefd;
de locaties vanwaar geschoten wordt moeten op een afstand van tenminste 100 meter van elkaar
g.
gelegen zijn;
er mogen maximaal tien (melk)bussen, containers, opslagvaten en/of dergelijke voorwerpen
h.
aanwezig zijn binnen het schietterrein;
het vrije schootsveld bedraagt ten minste 75 meter en binnen dit schootsveld bevinden zich geen
i.
personen en zijn geen openbare wegen of paden gelegen;
er wordt geschoten in een richting die is afgewend van:
j.
de dichtstbijzijnde woonbebouwing of andere bebouwing waarin verblijf gehouden wordt;
een in gebruik zijnde inrichting voor het houden van dieren als bedoeld in artikel 1.1. lid 1
Wet Milieubeheer;
de openbare weg;
k.

1

de locatie vanwaar geschoten wordt is afgesloten met linten of ander vergelijkbaar materiaal
zodat toeschouwers niet in de nabijheid van de (melk)bussen, containers, opslagvaten en/of
dergelijke voorwerpen en niet in de schietrichting kunnen komen;
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l.
m.

er is sprake van voldoende mate van verlichting op het schootsveld;
de plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:
op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing of andere bebouwing waarin
verblijf gehouden wordt;
op een afstand van tenminste 300 meter van de bebouwde kom;
op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde inrichting voor het houden
van dieren als bedoeld in artikel 1.1. lid 1 Wet Milieubeheer;
op een afstand van tenminste 300 meter van zorginstellingen;
op een afstand van tenminste 500 meter van een (beschermd) natuurgebied (vb.
Millingerwaard), de ecologische verbindingszone en/of van stilte(beleids)gebieden zoals
bepaald door provincie Gelderland.

n.

de in sub m. genoemde afstandsbepaling ten opzichte van de bebouwde kom of natuurgebied,
ecologische verbindingszone en/of stilte(beleids)gebieden geldt niet voor het carbidschieten vanaf
de Speulplek in Ooij (perceel B3295 tegenover Rietlanden 24 t/m 52).
het carbidschieten op het genoemde perceel in Ooij kan dus worden toegestaan voor zover wordt
voldaan aan de afstandsbepaling zoals genoemd onder sub m. ten opzichte van de
woonbebouwing, in gebruik zijnde inrichting voor het houden van dieren en zorginstellingen.
de in sub m. genoemde afstandsbepaling ten opzichte van de woonbebouwing of in gebruik zijnde
inrichting voor het houden van dieren hoeft niet in acht te worden genomen als de eigenaar van
de betreffende bebouwing en/of inrichting schriftelijke toestemming verleend voor het
carbidschieten.
er worden geen handelingen verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht
weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens,
dier of milieu;
tijdens de activiteiten dient de houder van de ontheffing bereikbaar en aanspreekbaar te zijn op
het in de aanvraag vermelde telefoonnummer;
alle aanwijzingen die de gemeente, brandweer en politie geven in het belang van de openbare
orde en/of veiligheid moeten onmiddellijk opgevolgd worden;
alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen dienen in acht te worden genomen om te voorkomen
dat een ander in gevaar wordt gebracht of schade of onevenredig veel hinder ondervindt van het
schieten met carbid.

o.

p.

q.

r.
s.
t.

Kaart
Voor de beeldvorming zijn op de bijgevoegde kaart onder andere de bebouwde kom en de diverse
gebieden aangegeven waar qua afstand rekening mee gehouden moet worden. De afstandsbepalingen
zoals opgenomen onder m. in de voorschriften zijn echter leidend om te bepalen of op de betreffende
locatie carbid geschoten mag worden.

Artikel 4 Inwerkingtreding
Dit beleid treedt in werking op de dag na bekendmaking hiervan in een digitaal gemeenteblad op
www.officielebekendmakingen.nl.

Artikel 5 Citeertitel
De beleidsregels kunnen worden aangehaald als ‘Beleidsregels inzake carbidschieten gemeente Berg
en Dal’.
Aldus besloten op: 4 december 2018
Burgemeester en wethouders van Berg en Dal,
De secretaris,
De burgemeester,
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