
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6 
 
 Doetinchem, 9 december 2020 
 
 
Tijdelijke aanpassing Algemene plaatselijke 
verordening (Apv) afsteektijden carbidschieten 
 
 
Te besluiten om: 
1. Artikel 2.73a Algemene plaatselijke verordening (Apv) (carbidschieten) tijdelijk aan te passen 

door: 
- de begin- en eindtijd van artikel 2.73a lid 3 sub a Apv op 31-12-2020 vast te stellen van 

10.00 tot 16.00 uur; 
- aan artikel 2.73a een lid toe te voegen die het college de mogelijkheid te biedt tot het 

stellen van nadere regels 
2. Deze tijdelijke aanpassing van rechtswege op 2 januari 2021 om 00.00 uur te laten vervallen. 
 
Inleiding 
Gebleken is dat er een sterke behoefte is om dit jaar het carbidschieten beter te reguleren. 
De coronapandemie heeft de wereld op zijn kop gezet en op allerlei fronten moeten we snel 
schakelen. Dit jaar is er een vuurwerkverbod van kracht. Er is in diverse gremia gesproken om 
ook het carbidschieten dit jaar te verbieden. Dat verbod is er tot op heden niet gekomen. 
De Wet tijdelijk maatregelen COVID-19 biedt ook geen handvatten of regels om het 
carbidschieten te verbieden of te reguleren. In de Algemeen plaatselijke verordening gemeente 
Doetinchem 2016 zijn de regels (artikel 2.73a) rondom het carbidschieten in onze gemeente 
opgenomen. 
Wij stellen u voor, om de tijden waarop met carbid geschoten mag worden op 31 december 2020 
vast te stellen op tussen 10.00 uur en 16.00 uur. Daarnaast wordt de mogelijkheid opgenomen 
om het college nadere regels te laten stellen aan carbidschieten, mocht de situatie daartoe 
aanleiding geven. 
 
Er komt dus geen nieuw artikel 2.73a, maar enkel een aanpassing en een aanvulling. 
 
Argumenten 
1.1. Een aanpassing van de tijd beperkt risico’s 

Op dit moment geldt er een eindtijd van 02.00 uur voor het afsteken van carbid. Dat betekent 
dat er ook in het donker geschoten mag worden. De verwachting is dat er meer dan andere 
jaren vanwege de coronapandemie en het vuurwerkverbod door niet ervaren mensen met 
carbid geschoten zal worden. Naast goede voorlichting en communicatie is een aanpassing van 
het tijdstip één van de instrumenten die ingezet kan worden om de risico’s die verbonden zijn 
aan het carbidschieten te beperken. Bij daglicht kan men immers beter zien wat met doet. 
 
1.2. Door het kunnen stellen van nadere regels kan ingespeeld worden op de actuele situatie 

Het opnemen van dit lid biedt het college de mogelijkheid om nadere regels te stellen indien 
daar aanleiding voor is. We kunnen op dit moment niet voorzien hoe de situatie net voor oud en 
nieuw is. Met de mogelijkheid tot het stellen van nadere regels kan ingespeeld worden op de 
actuele situatie. 
 
2.1   De aanpassing van rechtswege te laten vervallen 

De tijdelijke aanpassing van artikel 2.73a Apv wordt vanwege de bijzondere tijd waarin wij 
momenteel leven noodzakelijk geacht. De aanpassing kan van rechtswege komen te vervallen 
vanwege het wegvallen van de noodzakelijkheid in dit bijzondere jaar. Wij stellen u voor, tot  
02-01-2021 deze aanpassing van kracht te laten zijn. 
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Financiën 
Niet van toepassing 
 
Kanttekeningen 
1. Artikel 2.73a Apv niet aanpassen brengt een groter risico met zich mee 
De raad heeft de mogelijkheid om in dezen te sturen op beperking van risico’s. Door het 
terugbrengen van de eindtijd en het college de mogelijkheid te bieden tot het stellen van 
nadere regels kan er beter ingespeeld worden op de huidige bijzondere situatie. Daar waar er al 
risico’s zijn, worden deze en kunnen deze beperkt worden. 
 
Communicatie 
Naast de reguliere communicatie over deze aanpassing worden de mediakanalen van de 
gemeente ingezet om helder aan te geven wat de regels dit jaar zijn, wat er mogelijk is en hoe 
men op een veilige manier carbid kan schieten. 
Daarnaast wordt er tevens gecommuniceerd hoe deze regels zich verhouden tot de geldende 
COVID-19 maatregelen. Er wordt ingezet op een positieve communicatiestrategie. 
 
Vervolg 
Na raadsbesluit wordt het besluit gepubliceerd. 
 
Bijlage 
1. Tijdelijke aanpassing artikel 2.73a Algemene plaatselijke verordening 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
mr. G.A. Karssenberg    mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over aanpassen Algemene plaatselijke 
verordening (Apv) afsteektijden carbidschieten; 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
1. Artikel 2.73a Algemene plaatselijke verordening (Apv) (carbidschieten) tijdelijk aan te passen 

door: 
- de begin- en eindtijd van artikel 2.73a lid 3 sub a Apv op 31-12-2020 vast te stellen van 

10.00 tot 16.00 uur; 
- aan artikel 2.73a een lid toe te voegen die het college de mogelijkheid te biedt tot het 

stellen van nadere regels. 
2. Deze tijdelijke aanpassing van rechtswege op 2 januari 2021 om 00.00 uur te laten vervallen. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 17 december 2020, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 


