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Nadere regels carbidschieten Coevorden
Burgemeester en wethouders van Coevorden;
gelezen het voorstel van de afdeling Beleid en Strategie, d.d. 30 november 2011;
overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen voor het schieten met carbid;
gelet op het bepaalde in artikel 2.6.3, lid 7, van de Algemeen plaatselijke verordening Coevorden 2008;
besluiten
vast te stellen de navolgende Nadere regels Carbid schieten Coevorden.
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Degene die carbid wil schieten op een aangewezen locatie moet dit uiterlijk 2 werkdagen vooraf
melden bij het college van burgemeester en wethouders.
Alleen een persoon 18 jaar of ouder kan een melding doen ingevolge deze nadere regels.
De melding kan op de volgende wijzen worden ingediend:
a.

in persoon aan de balie vergunningen van de gemeente Coevorden aan het Kasteel 1 te
Coevorden;

b.

per e-mail bij vergunningen@coevorden.nl onder vermelding van naam, geboortedatum,
adres, woonplaats en de locatie waar de melder carbid wil schieten.

Na indiening van de melding ontvangt de melder (bij de balie of per e-mail) een brief met voorschriften om carbid te schieten. De melder dient deze brief met voorschriften bij zich te hebben
en op aanvraag te kunnen tonen aan daartoe bevoegde personen op het moment van carbid
schieten.
De inhoud van de bus waarmee het carbid schieten plaatsvindt, mag maximaal 50 liter bedragen.
Er dient geschoten te worden in een richting die tegengesteld is aan de richting van de woonbebouwing.
Het vrije schootsveld is minimaal 75 meter.
Binnen het vrije schootsveld liggen geen verharde openbare wegen of paden.
Degene, die de melding heeft gedaan als bedoeld onder 3, dient afdoende maatregelen te nemen
om de veiligheid van degenen die deelnemen aan het afschieten van carbid alsmede van de
eventuele toeschouwers te waarborgen.
Aanwijzingen gegeven door of namens daartoe bevoegde personen dienen stipt en onmiddellijk
te worden opgevolgd.
De Uitvoeringsregels carbid schieten vastgesteld op de datum 07 december 2010 vervallen.
Dit besluit kan worden aangehaald als “Nadere regels Carbid schieten Coevorden”.
Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Coevorden, 20 december 2011.
Burgemeester en wethouders van Coevorden,
secretaris
M.N.J. Broers
burgemeester
B.J. Bouwmeester
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