
Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021  

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen d.d. …. 

2021; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

BESLUIT:  

 

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 

Groningen 2021 (APVG 2021). 

 

Artikel I Wijziging verordening artikel 2:71 

Artikel 2:71 wordt vervangen door een nieuw artikel: 

Oud  Nieuw  

Artikel 2:71 Carbidschieten 

1. Onder carbidschieten wordt verstaan: het 

in een (melk)bus/container/opslagvat op 

explosieve wijze verbranden van 

acetyleengas afkomstig van een reactie 

tussen calciumacetylide (carbid) en water of 

gasmengsels met vergelijkbare 

eigenschappen. 

2. Carbidschieten is verboden. 

3. De burgemeester stelt nadere regels op en 

publiceert deze voor 1 december. 

4. Het verbod in het tweede lid is niet van 

toepassing wanneer voldaan wordt aan de 

door de burgemeester op grond van het 

vorige lid opgestelde nadere regels. 

5. De burgemeester kan ontheffing verlenen 

van het verbod in het tweede lid. 

6. Dit artikel is niet van toepassing voor 

zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens 

en munitie, de Wet vervoer gevaarlijke 

stoffen of het Wetboek van strafrecht van 

toepassing zijn. 

Artikel 2:71 Carbidschieten 

1. Het is verboden acetyleengas afkomstig 

van een reactie tussen calciumacetylide 

(carbid) en water of een gasmengsel met 

vergelijkbare eigenschappen op explosieve 

wijze te verbranden. 

2. Het verbod in het eerste lid geldt niet 

buiten de bebouwde kom van 31 december 

10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur van het 

daaropvolgende jaar. 

3. Het college kan nadere regels stellen over 

het bepaalde in het tweede lid. 

4. Het college kan ontheffing verlenen van 

het verbod in het eerste lid voor de periode 

genoemd in het tweede lid. 

5. Het verbod is niet van toepassing op 

situaties waarin wordt voorzien door de Wet 

milieubeheer, de Wet wapens en munitie of 

het Wetboek van Strafrecht. 

 

 

Artikel II Wijziging verordening artikel 2:50a 

In artikel 2:50a, eerste en tweede lid, wordt ‘distikstofmonoxide (lachgas)’ vervangen door 

‘lachgas’. 

 

Artikel III Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.  

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van …. 2021. 

voorzitter,      griffier,  

Koen Schuiling     Josine Spier 


