
NADERE REGELS CARBIDSCHIETEN 2021

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Etten-Leur 2021, artikel 2:73a; 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur,

Gelet op artikel 2:73a van de Algemene Plaatselijke Verordening Etten-Leur 2021 (hierna: APV 2021);

Overwegende dat: 

1. in artikel 2:73a lid 1 van de APV 2021 staat dat carbidschieten alleen op 31 december tussen 10.00 
en 24.00 uur is toegestaan buiten de bebouwde kom op eigen terrein of met toestemming van de 
rechthebbende van het terrein, mits wordt voldaan aan lid 2 en aan de nader door het college vast te 
stellen regels ;

2. dat het college in het kader van de veiligheid  deze nadere regels wilt stellen;

Hebben besloten vast te stellen: 

A.NADERE REGELS CARBIDSCHIETEN

Op grond van artikel 2:73a eerste lid APV 2021 stellen wij de volgende nadere regels omtrent 
carbidschieten vast.

Artikel 1: Nadere regels

Het is toegestaan carbid te schieten op 31 december tussen 10.00 en 24.00 buiten de bebouwde 
kom en op eigen terrein of met toestemming van de rechthebbende van het terrein als wordt 
voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

1. er geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht 
weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor 
personen of voor de omgeving.
2. er gebruik wordt gemaakt van een bus met een inhoud van ten hoogste 50 liter;
3 .de plaats op het terrein waaraf wordt geschoten is gelegen:
a. op een afstand van ten minste 100 meter van woningbouw
b. op een afstand van ten minste 300 meter van inrichtingen voor de intramurale zorg;
c. op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van 
dieren;
d. op een afstand van ten minste 500 meter van een vogelbeschermingsgebied;
e. er wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde 
woonbebouwing is gelegen;
4. het vrije schootsveld ten minste 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden 
liggen;
5. er geen busdeksels of andere gevaarzettende voorwerpen worden weggeschoten;
6. het gebruik van voetballen of andere afsluitingen zodanig is dat daardoor geen schade aan mens, 
dier of goed kan worden veroorzaakt;



7. het terrein van waaraf wordt geschoten is afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal;
8. binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten 
plaatsvindt, in totaal niet meer dan tien bussen voor het carbidschieten worden gebruikt dan wel 
gebruiksklaar voor carbidschieten aanwezig worden gehouden;
9. de bussen zodanig stevig in de bodem, in een frame of op andere wijze zijn verankerd, dat 
terugslag wordt voorkomen;
10. het carbidschieten plaatsvindt door een persoon van ten minste 16 jaar oud die niet verkeert 
onder invloed van alcohol of verdovende middelen;
11. toezicht op het carbidschieten wordt gehouden door ten minste één persoon van ten minste 18 
jaar oud die niet verkeert onder invloed van alcohol of verdovende middelen, teneinde de veiligheid 
van het publiek en de eigen veiligheid te waarborgen;
12. het terrein van waaraf wordt geschoten goed is verlicht indien het carbidschieten plaatsvindt na 
zonsondergangen

B. SLOTBEPALINGEN
1. De nadere regels carbidschieten 2021 treden in werking op 1 mei 2021.
2. De nadere regels worden aangehaald als “Nadere regels carbidschieten 2021”. 

Aldus besloten en vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur op 
20 april 2021

burgemeester en wethouders,

Dhr. drs. C. Smits 
gemeentesecretaris

Mw. dr. M.W.M. de Vries
burgemeester
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