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Wij stellen voor:

De verordening tot derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom 
vast te stellen. 

Inleiding
Op 13 november j.l. is door de landelijke overheid besloten tot een eenmalig 
vuurwerkverbod tijdens de aankomende jaarwisseling 2020-2021. Dit om extra druk op de 
al zwaar belaste zorg en op de handhaving van de openbare orde te voorkomen. Vanuit 
de noodzaak om de werkdruk in deze pandemie rond de jaarwisseling niet verder op te 
laten lopen is vanuit de zorg, politie en burgemeesters verzocht om een tijdelijk 
vuurwerkverbod. Maar carbidschieten valt niet onder het zogeheten vuurwerkbesluit, 
waarin de regels staan voor bezit en afsteken van vuurwerk. Juridisch gezien is 
carbidschieten geen vuurwerk. Omdat het ontbreekt aan een bepaling in de APV Hillegom 
(APV) zou het dus mogelijk kunnen zijn dat het carbidschieten gebruikt wordt als 
vervanging voor het afsteken van vuurwerk. Natuurlijk is het lastig te voorspellen hoe 
populair carbidschieten dit jaar in Hillegom wordt, echter uit de landelijke media blijkt dat 
leveranciers van carbid aangeven dat de verkoop sinds het instellen van het 
vuurwerkverbod is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Juist omdat het ook geen traditie 
is in Hillegom, er is bijvoorbeeld geen stichting carbidschieten zoals in Drenthe, is er een 
grote kans aanwezig dat onervaren, ondeskundige personen carbid gaan schieten. Voor 
de omgeving en de personen zelf kan dit leiden tot gevaarlijke situaties, nadelige 
beïnvloeding van het woon-of leefklimaat, hinder en overlast.

Bestaand kader en context
De openbare orde en veiligheid in Hillegom wordt o.a. gereguleerd in de APV.



Beoogd effect
Met het instellen van een verbod op carbidschieten in de APV willen we voorkomen dat er 
gevaarlijke situaties ontstaan voor de omgeving en de personen zelf. Dat er nadelige 
beïnvloeding ontstaat van het woon-of leefklimaat of hinder en overlast. Daarbij willen we 
ook voorkomen dat door het ontbreken van een verbod en dus de mogelijkheid tot 
grootschaliger gebruik van carbidschieten (en daarmee ook ondeskundiger gebruik) de 
gezondheidsschade toch zal toenemen en dus ook de druk op de zorg en handhaving zal 
toenemen.

Argumenten
1.1 De Algemene Plaatselijke Verordening is de aangewezen verordening om een verbod 
op carbidschieten in op te nemen. 
In de APV staan voorschriften op het gebied van de openbare orde en veiligheid in de 
breedste zin van het woord. In afdeling 10 van hoofdstuk 2 van de APV zijn voorschriften 
opgenomen met betrekking tot vuurwerk. Carbid is geen vuurwerk. Met name omdat 
carbidschieten plaatsvindt rond de jaarwisseling en ook wordt gezien als alternatief voor 
vuurwerk, wordt voorgesteld het verbod op carbidschieten op te nemen in hoofdstuk 2, 
afdeling 10 van de APV.

1.2 Met het toevoegen van artikel 2:73 a (verbod op carbidschieten) in de APV worden 
gevaarlijke situaties voor omgeving en personen zelf voorkomen en voorkomt het hinder/
overlast in woon- of leefklimaat.  
Bij carbidschieten wordt acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide 
(carbid) en water of gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze 
ontbrandt. Doorgaans wordt voor carbidschieten melkbussen gebruikt. Door de 
ontbranding vliegt het deksel met een harde knal van de melkbus. Carbidschieten brengt 
veiligheidsrisico's met zich mee, schrijft de Onderzoekraad voor Veiligheid. Het deksel of 
de bal kan te hard worden vastgeslagen in de opening van de bus, waardoor hij ontploft. 
Ook kan schade of letsel ontstaan door deksels of ballen die van de bus worden 
geschoten. Voor de omgeving en de personen zelf kan dit tot leiden tot gevaarlijke 
situaties, nadelige beïnvloeding van het woon-of leefklimaat, hinder en overlast. Met het 
beoogde verbod wordt het mogelijk gemaakt om hiertegen op te treden. De formulering 
van het artikel komt overeen met reeds bestaande verbodsbepalingen in APV's van 
andere gemeenten.

Kanttekeningen
Een verbod wil nog niet betekenen dat per definitie inwoners hier zich aan zullen houden.
Om het verbod te doen slagen is het nodig dat vanuit de gemeente hier duidelijk over 
wordt gecommuniceerd en dat de boa's, politie maar ook de medewerkers van de 
Meerlanden signalen omtrent carbidschieten oppakken en met elkaar delen. Inwoners 
hierop aanspreken en zo nodig bekeuren (geldt voor de boa's en politie).

Financiële consequenties
Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden. 

Aanpak, uitvoering en participatie
Nadat het college heeft ingestemd met het voorstel, is het bekendgemaakt met een 
persbericht. Eventuele reacties van inwoners en de beantwoording daarop worden door de 
portefeuillehouder ingebracht in de raadscommissie van 26 november 2020. Afhankelijk 
van de uitkomst van de bespreking in de commissie wordt het voorstel al dan niet 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 december 2020. De aanpassing treedt in 
werking na publicatie van de wijziging op de wettelijk vereiste wijze.

Duurzaamheid
Het aanpassen van de APV op dit punt draagt bij aan een duurzaam veilig Hillegom.



Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Zowel voor Teylingen als voor Lisse ontbreekt het aan een verbod op carbidschieten en 
worden de raden voorgesteld om ook een verbod in de APV op te nemen. 
In de omliggende gemeente zoals Katwijk en Haarlemmermeer geldt reeds een verbod op 
carbidschieten. Voor Leiden en Noordwijk wordt er een verbod op carbidschieten 
voorbereid. 

Urgentie
Het aanpassen van de APV is urgent gezien de korte tijd die er nog resteert tot de 
jaarwisseling 2020-2021.

Evaluatie
Voor 2021 staat actualisatie APV gepland. Bij de actualisatie wordt het artikel geëvalueerd 
en kan het indien nodig aangepast worden. 

Bijlagen en achtergrondinformatie
-

namens het college van burgemeester en wethouders, 

Mevr. drs. C.B. Baauw Dhr. A. van Erk 
secretaris burgemeester



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van het college van 17 november 2020 met als onderwerp 
Aanpassing APV Hillegom Artikel 2:73 a (verbod op carbidschieten)

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet,

besluit:

De verordening tot derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom 
vast te stellen. 

Artikel I

Aan hoofdstuk 2, afdeling 10, wordt toegevoegd:

Artikel 2:73a Verbod carbidschieten
1.- Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide 
(carbid) en water of gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te 
verbranden.

2.- Het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien 
door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, 
de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht . 

Artikel II
Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 10 december 2020,

Mevr. drs. P.M. Hulspas-Jordaan Dhr. A. van Erk
griffier voorzitter
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