
 

 

Nr. 252 

3 december 2020 

De raad van de gemeente Houten; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 december 2020, nr. 

323736; 

 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
 
besluit tot: 
VIJFDE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GEMEENTE HOUTEN 
 
 
Artikel I 
 

A. Artikel 2:73a ‘Carbid schieten’ wordt gewijzigd als volgt: 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 2:73a Carbid schieten 
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 van het daaropvolgende jaar 02.00 
uur. 
3. Het college is, met betrekking tot het bepaalde 
in het tweede lid, bevoegd nadere regels te 
stellen. 
4. Het college is bevoegd van het in het eerste lid 
gestelde verbod ontheffing te verlenen. 
5. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van 
toepassing. 
 

Artikel 2:73a Carbid schieten 
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 vanaf 2 
januari 2021 niet buiten de bebouwde kom 
van 31 december 10.00 uur tot 1 januari van 
het daaropvolgende jaar 02.00 uur. 
3. Het bevoegd bestuursorgaan is, met 
betrekking tot het bepaalde in het tweede 
lid, bevoegd nadere regels te stellen. 
4. Het bevoegd bestuursorgaan is vanaf 2 
januari 2021 bevoegd van het in het eerste 
lid gestelde verbod ontheffing te verlenen. 
5. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht (positieve 
fictieve beschikking bij niet tijdig 
beslissen) niet van toepassing. 
 

 
 
Artikel II 
Deze wijzigingsverordening treedt in werking op de eerste dag nadat zij bekend is gemaakt. 
 
 
Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 1 december 2020. 
 
 
De raad van de gemeente Houten, 
 
de griffier,        de voorzitter, 
 

 

C.M.S. Visser        G.P. Isabella 


