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Vraag
Onlangs hebben we vernomen dat er in Den Haag is besloten om deze jaarwisseling geen vuurwerk 
toe te staan. Dat is een besluit dat buiten onze beslissingssfeer is genomen maar nu bereiken ons ook 
geluiden dat er overwogen wordt om het carbid schieten mogelijk te verbieden. Sinds 2014 staat het 
carbid schieten op de lijst van het immateriële erfgoed van Nederland en is ook echt een traditie in 
onze gemeente die bij ons hoort. Hierover hebben wij een vraag.

Burgemeester, wilt u zich sterk maken tegen een landelijk verbod op het carbid schieten?

Wel willen we graag dat u, net als de afgelopen jaren zich sterk maakt om onze inwoners te wijzen op 
de manieren hoe carbid veilig kan worden gebruikt. Denk daarbij aan duidelijk communiceren over de 
Bock-campagne en aan te geven waar het wel en niet mag. Op deze manier zorgt het voor plezier en 
houden we de traditionele afsluiting van het jaar in ere.

We begrijpen dat het niet verstandig is om carbid te gebruiken in drukbevolkte gebieden maar onze 
regio hoeft niet te lijden onder de problematiek van de Randstad. 

De traditie van carbidschieten is passend bij onze gemeente en moet volgens de fractie van 
Gemeentebelangen gewoon door kunnen gaan. 

Hartelijke groet,

Jos Ramaker
Gemeentebelangen

Antwoord
Tijdens het Veiligheidsberaad dat vanavond (23 november 2020) plaatsvindt, wordt dit onderwerp 
besproken en zal er naar het zich laat aanzien ook een besluit worden genomen. De uitkomst daarvan 
kan ik niet voorspellen. 

Wat is mijn inzet vanuit de gemeente Dalfsen? Wat is de inzet vanuit IJsselland? Binnen het RBT van 
de Veiligheidsregio IJsselland is al verschillende keren gesproken over carbid schieten. Sinds 2014 is 
carbid nationaal immaterieel cultureel erfgoed. Carbid schieten is in delen van Nederland een langer 
bestaande traditie. Vanuit IJsselland is dan ook de insteek dat carbidschieten doorgang zou moeten 
kunnen vinden, op basis van de lokale regelgeving en afstemming. Zo is het ook opgenomen in de 
APV in onze gemeente. En zeker ook dankzij de BOCK-campagne van de afgelopen jaren, wordt er 
veelal op veilige en verantwoorde wijze omgegaan met carbidschieten in de gemeente Dalfsen. 

Kort en goed: ik snap de oproep van de fractie van Gemeentebelangen; in lijn hiermee is ook mijn 
inzet en die van IJsselland geweest. We zullen de besluitvorming van het Veiligheidsberaad moeten 
afwachten om te horen of we onze lijn in praktijk mogen brengen. Als het Veiligheidsberaad anders 
besluit is het ook helder: dan hebben we ons te houden aan landelijke wet- of regelgeving die boven 
onze APV gaat.   


