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Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 10 december 2012, 
nr. 23B, tot vaststelling van de eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke 
Verordening 2012 (carbidschieten) 
 

 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 november 2012,  
nr. 23A;  
 
gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 26 november 2012; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet; 
 
B E S L U I T: 
 
vast te stellen de eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2012 gemeente Tubber-
gen; 
 
Afdeling 13 wordt als volgt gewijzigd: 
 
Artikel 2:71 Begripsomschrijvingen 
In deze afdeling wordt verstaan onder: 

a. bevoegd bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders of, voor zover het 
openbare vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet betreft, de burge-
meester; 

b. melkbus: een originele deugdelijke ijzeren bus met afgeronde naden, die voorheen werd ge-
bruikt om melk in te bewaren en te vervoeren; 

c. bus: een deugdelijke bus, container, opslagvat of ander daarmee gelijk te stellen voorwerp; 
d.  carbidschieten: het in een bus op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig 

van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of  gasmengsels met vergelijkbare 
eigenschappen. 

 
Artikel 2:73a Verbod carbidschieten 
Het is verboden in de openlucht carbid te schieten. 
 
2.73b Vrijstelling verbod 
Het in het artikel 2:73a gestelde verbod geldt niet in de volgende gevallen: 
 

a. voor zover carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 24.00 uur en op 1 
januari tussen 00.00 en 02.00 uur, als daarbij gebruik wordt gemaakt van bussen met een 
maximale inhoud van 1 liter en mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten 
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waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden 
dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving; 

b. voor zover carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 24.00 uur en op 1 
januari tussen 00.00 en 02.00 uur buiten de bebouwde kom waarbij: 

 gebruik gemaakt wordt van een melkbus; 

 gebruikt wordt gemaakt van een bus met een maximale inhoud van 30 liter; 

 geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten 
verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hin-
der kan optreden voor personen of voor de omgeving; 

 binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten 
plaatsvindt in totaal niet meer dan zes bussen worden gebruikt dan wel gebruiksklaar 
aanwezig worden gehouden voor carbidschieten; 

 de plaats vanwaar wordt geschoten is gelegen op een afstand: 

 van tenminste 50 meter van openbare paden en/of wegen; 

 van tenminste 75 meter van woonbebouwing; 

 van tenminste 150 meter van inrichtingen van intramurale zorg; 

 van tenminste 150 meter van bebouwing mede bedoeld en in gebruik voor het houden 
van dieren. 

 het vrijschootsveld tenminste 75 meter bedraagt en daarin geen openbare paden en/of 
wegen zijn gelegen; 

 binnen het vrijschootsveld van 75 meter zich geen publiek mag bevinden; 

 er dient geschoten te worden in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin 
de dichtstbijzijnde bebouwing is gelegen; 

 het terrein zodanig dient te zijn afgezet dat toeschouwers niet in de schietrichting kunnen 
komen; 

 het schietterrein na zonsondergang goed verlicht wordt; 

 op het terrein waar met carbid wordt geschoten tenminste één persoon van 18 jaar of ou-
der aanwezig is, niet onder invloed zijnde van alchohol of drugs, welke verantwoordelijk is 
voor de naleving van deze bepalingen en door het dragen van een oranjekleurig hesje dui-
delijk herkenbaar is; 

3. Het bevoegd bestuursorgaan kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast of in het be-
lang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het 
tweede lid niet van toepassing is. 

4. Het bevoegd bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in artikel 2:73a gestelde verbod. 
5. Dit artikel is niet van toepassing, voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, 

de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Straf-
recht van toepassing is. 

 
Artikel 2.73c Bij zich hebben van carbid 
1. Het is verboden op of aan de weg carbid bij zich te hebben op andere dagen dan op 31 december 

tussen 10.00 uur en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur. 
2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degenen aan wie carbid is afgeleverd ge-

durende de tijd die nodig is om thuis te komen, noch op degene die aannemelijk maakt dat hij het 
carbid nodig heeft in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

 
 
Aldus besloten in de openbare  
vergadering van 10 december 2012 
 
de griffier, de voorzitter, 
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar, mr. M.K.M. Stegers 
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Dit gemeenteblad is uitgegeven door 
burgemeester en wethouders van Tubbergen 
de secretaris, de burgemeester, 

 

 
drs.ing. G.B.J. Mensink     mr. M. K.M. Stegers 
 


