
  
 

Aan het college van B&W  

 

Schriftelijke vragen ex art. 41 RvO over: Carbidwedstrijd Veiligheidsregio Groningen 

 

Groningen, 18 december 2018  

 

Geacht college,  

 

Op maandag 17 december berichtte OOGTV dat de Veiligheidsregio Groningen op hun 

Facebookpagina een wedstrijd heeft georganiseerd rondom het afschieten van carbid. Er 

worden twee pakketten van carbidballen en petten uitgereikt aan de carbidteams achter 

twee winnende filmpjes met de “tofste/hardste knal” (1, 2).  

 

Nu beslaat de Veiligheidsregio vanzelfsprekend de gehele provincie Groningen, maar 

aangezien de huidige gemeente Groningen qua inwonertal daar ruim een derde van is en 

burgemeester Den Oudsten de voorzitter is van de Veiligheidsregio, stellen wij u graag 

enkele vragen over de kwestie.  

 

1. De veiligheidsregio stelt: “Wil je een pakket winnen? Deel dan een filmpje van je 

tofste/hardste knal in de comments onder dit bericht voor zondag 23 december. Je hebt 

vast nog wel beelden van vorig jaar of eerder.”  

Bent u het met onze fractie eens dat ondanks de zinsnede “beelden van vorig jaar of 

eerder”, deze wedstrijd ertoe kan leiden dat mensen tussen nu en zondag 23 december 

illegaal carbid gaan schieten in de hoop één van de twee pakketten te winnen? 

 

2. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de veiligste manier om met carbid om te 

gaan is om geen carbid te schieten? Zo nee, waarom niet? 

 

3. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het dientengevolge niet gepast is voor 

de Veiligheidsregio Groningen om een carbidwedstrijd te organiseren, en op deze manier 

carbidschieten, met alle veiligheidsrisico’s van dien, te promoten? Zo nee, waarom niet? 

 

4. In hoeverre is de organisatie van deze wedstrijd langs het Dagelijks Bestuur van de 

Veiligheidsregio Groningen gegaan?  

 



5. Uit het Stadspanelonderzoek over Vuurwerk van april 2018 werd duidelijk dat steeds 

minder mensen zelf vuurwerk afsteken, dat steeds meer mensen hinder ondervinden van 

vuurwerk, en dat voor het eerst een meerderheid (van 59%) van de respondenten van 

mening was dat de vuurwerktraditie niet in stand gehouden hoeft te worden. In dit 

onderzoek is carbid schieten niet meegenomen. Bent u het met de Partij voor de Dieren 

eens dat in een volgend bevolkingsonderzoek over vuurwerk ook naar de meningen over 

carbid schieten gevraagd zou moeten worden? 

 

6. Afdeling 13 van de Groningse APVG gaat over vuurwerk in de gemeente Groningen. De 

termen “carbid” of “carbid schieten” zijn hier niet in terug te vinden. Bent u het met de 

Partij voor de Dieren eens dat het tijd wordt om in de nieuwe gemeente Groningen hier 

expliciet regels over op te nemen om onduidelijkheden te voorkomen? (3) 

 

7. Zouden volgens u in deze aanvulling op de APVG dan ook regels omtrent geluidsoverlast 

voor omwonenden moeten worden opgenomen? 

 

8. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de geluidsoverlast die gepaard gaat met 

carbid schieten zeer groot is en dat carbid schieten, wat met name in het buitengebied 

wordt gedaan in groene omgevingen met veel dieren, een activiteit is die veel schade aan 

het dierenwelzijn toebrengt? 

 

 

 

Gerjan Kelder        

Partij voor de Dieren       

 

 

 

1. https://www.oogtv.nl/2018/12/veiligheidsregio-geeft-carbidballen-voor-tofste-

hardste-knal/ 

2. https://www.facebook.com/veiligheidsregiogroningen/photos/a.369292509840639/

1451764124926800/  

3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Groningen%20

(Gr)/CVDR34818/CVDR34818_50.html  

https://www.oogtv.nl/2018/12/veiligheidsregio-geeft-carbidballen-voor-tofste-hardste-knal/
https://www.oogtv.nl/2018/12/veiligheidsregio-geeft-carbidballen-voor-tofste-hardste-knal/
https://www.facebook.com/veiligheidsregiogroningen/photos/a.369292509840639/1451764124926800/
https://www.facebook.com/veiligheidsregiogroningen/photos/a.369292509840639/1451764124926800/
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Groningen%20(Gr)/CVDR34818/CVDR34818_50.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Groningen%20(Gr)/CVDR34818/CVDR34818_50.html

