Regels carbid schieten:
Binnen de gemeente Zevenaar mag alleen met carbid worden geschoten op 31 december vanaf 10.00
uur tot 1 januari 02.00 uur. De regels die gelden voor carbid schieten zijn vastgelegd in artikel 2.73a
van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Zevenaar 2010 (verder:APV). Er zijn drie
categorieën van gevallen. Per categorie gelden andere voorwaarden:
1. carbid schieten met bussen kleiner dan 1 liter;
2. carbid schieten met maximaal 10 bussen van maximaal 60 liter groot;
3. carbid schieten met maximaal 30 bussen van maximaal 60 liter groot.
Bussen tot 1 liter
Voor bussen tot 1 liter gelden twee regels. Ten eerste mag alleen geschoten worden tijdens die uren
die staan in het Vuurwerkbesluit. Ten tweede mogen geen gevaarlijke handelingen worden gepleegd.
Maximaal 10 bussen tot 60 liter
Voor het schieten met maximaal 10 bussen van maximaal 60 liter groot gelden de regels die in de
APV staan. Wie aan de onderstaande regels voldoet, hoeft geen ontheffing aan te vragen.
1. Carbid schieten plaatsvindt op een perceel buiten de bebouwde kom;
2. De bussen zijn maximaal 60 liter groot;
3. Er worden in totaal niet meer dan tien bussen gebruikt;
4. De onderlinge afstanden tussen de schietopstellingen minimaal 5 meter bedraagt;
5. Het carbid schieten gebeurt onder het toezicht van een meerderjarig persoon die ervoor zorg
draagt dat deze voorwaarden worden nageleefd;
6. Er worden geen handelingen verricht of nagelaten waarvan degene die het carbid schieten
verricht, weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden
voor mens, dier goed of milieu, in ieder geval:
I. wordt uitsluitend geschoten met een bal (geen deksel);
II. dienen de bussen zodanig stevig in de bodem, in een frame of op andere wijze te
zijn verankerd, dat terugslag wordt voorkomen;
III. wordt geschoten met een schiethoek die niet meer bedraagt dan 45 graden;
IV. vindt het beheer en de uitgifte van carbid alsmede het carbid schieten zelf
uitsluitend plaats door personen ouder dan 16 jaar, die niet verkeren onder invloed
van alcohol en/of drugs;
V. dient het carbid zodanig bewaard te worden dat deze niet in contact kan komen
met water;
VI. zijn op het schietterrein voldoende blusmiddelen aanwezig in de vorm van droog
zand en
VII. bevindt het aanwezige publiek zich op een minimale afstand van 25 meter van de
schietopstelling;
7. De afstand vanaf de plek waar het carbid schieten plaatsvindt tot gebouwen van derden
bedraagt ten minste 75 meter, tenzij deze derden schriftelijk toestemming hebben gegeven
voor een kortere afstand;
8. Het vrijschootsveld bedraagt ten minste 75 meter, dit terrein is in eigendom van of wordt
gehuurd of gepacht door degene onder wiens verantwoordelijkheid het carbid schieten
gebeurt; hierin liggen geen openbare paden of wegen;
9. De minimale afstand tot het stiltegebied Oude Weide Rijnstrangen bedraagt 500 meter;
10. Indien het carbid schieten plaatsvindt na zonsondergang dient het schietterrein goed te
worden verlicht.
Maximaal 30 bussen tot 60 liter
Wie wil schieten met meer dan 10 bussen moet een ontheffing aanvragen. De burgemeester verbindt
aan de ontheffing dezelfde voorschriften als hierboven opgesomd (met uitzondering van punt 3). De
ontheffing wordt verleend voor bepaalde tijd en heeft betrekking op maximaal één jaarwisseling.
Daarnaast verbindt de burgemeester specifieke voorschriften voor de betreffende locatie.
Voor meer dan 30 bussen wordt geen ontheffing verleend.
Er mag bij het carbid schieten geen vernieling worden aangericht aan eigendommen van gemeenten
of derden. De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vergoeding van de door
derden geleden schade als gevolg van het carbid schieten.
U mag dus alleen carbid schieten als u voldoet aan bovengenoemde voorschriften.
Bij constatering van overtreding van de voorschriften zal beboeting plaatsvinden.
Als u met meer dan 10 bussen van maximaal 60 liter gaat schieten, hebt u een ontheffing nodig. Deze
moet u 30 dagen vóór dat het carbid schieten plaatsvindt aanvragen.
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