
Wijziging 

Artikel 2:73a Carbidschieten (OUD)
1. Onder carbidschieten wordt verstaan: 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.
2. Het is verboden met carbid te schieten.
3. Het verbod in het tweede lid geldt niet indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:
a. het carbidschieten vindt plaats op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur;
b. bij het carbidschieten wordt gebruikgemaakt van bussen met een maximale inhoud van 40 liter, 
die niet worden afgesloten met harde voorwerpen zoals metalen, houten en andere vergelijkbare 
materialen(in ieder geval zijn toegestaan lederen en plastic ballen).
c. het carbidschieten vindt plaats buiten de bebouwde kom op een afstand van ten minste:100 
meter van woningen en 300 meter van gebouwen of andere voorzieningen waarin dieren verblijven.
d. het schootsveld bedraagt tenminste 100 meter en binnen dit schootsveld bevindt zich geen 
publiek of andere personen en zijn geen openbare wegen of paden gelegen;
e. degene die met carbid schiet is niet onder invloed van alcohol en drugs en neemt alle 
redelijkerwijs mogelijke maatregelen om elk gevaar voor mens en dier te voorkomen.
f. indien sprake is van carbid schieten door een persoon die de leeftijd van achttien jaar nog niet 
heeft bereikt is een toezichthouder aanwezig. Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon 
die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, niet onder invloed van alcohol en drugs is, en die te allen 
tijde in staat is om aanwijzingen te geven ten aanzien van de handelingen van de carbidschieter en 
diens handelingen te allen tijde kan verhinderen.
4. Aan de afstandsnormen genoemd in het derde lid onder c mag worden afgeweken als de 
bewoner van dit gebouw of de eigenaar van de dieren zijn/haar goedkeuring heeft verleend voor 
een kortere afstand.
5. Het college kan ontheffing van het verbod in het tweede lid verlenen.
6. Het in het tweede lid bepaalde geldt 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 2:73a Carbidschieten (NIEUW)
1. Onder carbidschieten wordt verstaan: 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.
2. Het is verboden met carbid te schieten.
3. Het verbod in het tweede lid geldt niet indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:
a. het carbidschieten vindt plaats op 31 december tussen 10.00 uur en 18.00 uur;
b. bij het carbidschieten wordt gebruikgemaakt van bussen met een maximale inhoud van 40 liter, 
die niet worden afgesloten met harde voorwerpen zoals metalen, houten en andere vergelijkbare 
materialen(in ieder geval zijn toegestaan lederen en plastic ballen).
c. het carbidschieten vindt plaats buiten de bebouwde kom op een afstand van ten minste:100 
meter van woningen en 300 meter van gebouwen of andere voorzieningen waarin dieren verblijven.
d. het schootsveld bedraagt tenminste 100 meter en binnen dit schootsveld bevindt zich geen 
publiek of andere personen en zijn geen openbare wegen of paden gelegen;
e. degene die met carbid schiet is niet onder invloed van alcohol en drugs en neemt alle 
redelijkerwijs mogelijke maatregelen om elk gevaar voor mens en dier te voorkomen.
f. indien sprake is van carbid schieten door een persoon die de leeftijd van achttien jaar nog niet 
heeft bereikt is een toezichthouder aanwezig. Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon 
die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, niet onder invloed van alcohol en drugs is, en die te allen 
tijde in staat is om aanwijzingen te geven ten aanzien van de handelingen van de carbidschieter en 
diens handelingen te allen tijde kan verhinderen.
g. van het carbid schieten schriftelijk of digitaal melding is gedaan bij het college.
4. Aan de afstandsnormen genoemd in het derde lid onder c mag worden afgeweken als de 
bewoner van dit gebouw of de eigenaar van de dieren zijn/haar goedkeuring heeft verleend voor 
een kortere afstand.
5. Het college kan ontheffing van het verbod in het tweede lid verlenen.
6. Het college kan bij nadere regels voorschriften en beperkingen verbinden aan het in lid 3 
genoemde carbidschieten.
7. Het in het tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt 
voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht.


