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Onderwerp

Dit voorstel gaat over de te nemen vuurwerkmaatregelen voor de jaarwisseling 2021-2022

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 juli 2021

besluit:

1. Kennis te nemen van de memo Evaluatie vuurwerkmaatregelen 2020-2021;
2. Rondom de jaarwisseling 2021-2022 dezelfde maatregelen te treffen als bij de voorgaande 

jaarwisselingen;
3. Een budget van C 12.500 beschikbaar te stellen ten laste van de post onvoorziene uitgaven 

om de maatregelen uit te kunnen voeren.
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Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de memo Evaluatie vuurwerkmaatregelen 2020-2021;
2. Rondom de jaarwisseling 2021-2022 dezelfde maatregelen te treffen als bij de voorgaande 

jaarwisselingen;
3. Een budget van C 12.500 beschikbaar te stellen ten laste van de post onvoorziene uitgaven 

om de maatregelen uit te kunnen voeren.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
Sinds 2018 (raadsbesluit 2018011903) heeft de raad jaarlijks besloten onderstaande pakket aan 
maatregelen te treffen tegen vuurwerkoverlast. Ook voor de jaarwisseling 2020-2021 (raadsbesluit 
2020002105) besloot de raad tot onderstaand pakket aan maatregelen.

1. Twee extra handhavers in te huren in de periode 3 dagen voorafgaand aan de jaarwisseling 
tot en met nieuwjaarsdag;

2. Extra communicatie in te zetten om het bestaande beleid (o.a. vuurwerkverbod rondom 
rieten daken) voldoende kenbaar te maken onder de inwoners in de gemeente 
Bloemendaal (o.a huis aan huis brieven);

3. Een meldpunt vuurwerk in te richten ten behoeve van inwoners met vuurwerkklachten;
4. Handhaving in eerste instantie vanuit een 'opvoedkundig karakter' in te steken;
5. Tevens de handhaving en/ of opvolging af te stemmen met de politie;
6. Een budget van C12.500, - beschikbaar te stellen ter uitvoering;
7. Een evaluatie van bovengenoemde maatregelen in het voorjaar aan de gemeenteraad aan 

te bieden.

Beoogd effect
Wij willen graag een veilige (periode rondom de) jaarwisseling voor iedereen. De extra 
maatregelen die afgelopen jaarwisseling(en) zijn genomen, hebben bijgedragen aan het zoveel 
mogelijk voorkomen van vuurwerkoverlast. We zijn content met de opbrengst die de extra inzet 
van handhaving en communicatie heeft opgeleverd. Daarom doen wij bovenstaand voorstel in het 
belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast. Inwoners weten door gerichte 
communicatie wat de regels zijn. Door meer en zichtbaardere handhaving verminderen gevaarlijke 
situaties, schade en overlast. Ook de afgelopen jaarwisseling, waarbij het op grond van de 
coronamaatregelen verboden was om vuurwerk af te steken, hebben bovengenoemde maatregelen 
nut gehad. U leest hier meer over in de bijgevoegde memo Evaluatie vuurwerkmaatregelen 2020- 
2021

Politieke keuzeruimte

Landelijke wetgeving en wijziging Vuurwerkbesluit
Landelijk is bepaald dat vuurwerk verkocht mag worden vanaf drie dagen voorafgaand aan de 
jaarwisseling (de zondag niet meegerekend). Het afsteken van vuurwerk is toegestaan op 31 
december vanaf 18.00 uur tot 02.00 uur 1 januari.

Het vuurwerk is in Nederland ingedeeld in 4 risico-categorieën, te weten:
Categorie F1: Fop en scherts vuurwerk. Verkoop vanaf 12 jaar, het gehele jaar te koop.
Categorie F2: Consumenten vuurwerk. Verkoop vanaf 16 jaar, alleen de laatste 3 dagen.
Categorie F3: Zwaarder consumenten vuurwerk. Verkoop vanaf 18 jaar, alleen de laatste 3 dagen. 
Categorie F4: Professioneel vuurwerk. Alleen voor personen met gespecialiseerde kennis.
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Het Kabinet heeft besloten dat er met ingang van de jaarwisseling 2020-2021 een verbod geldt op 
categorie F3 vuurwerk. Daarnaast heeft het Kabinet besloten dat er ook een verbod komt op 
knalvuurwerk en vuurpijlen. Dit betekent dat een groot gedeelte van het categorie F2 vuurwerk 
voor consumenten verboden wordt.

Jaarwisseling 2020-2021 tijdens corona pandemie
Er gold afgelopen jaarwisseling een verbod op het vervoeren, verkopen en afsteken van vuurwerk. 
Op dit moment is onbekend of en zo ja welke aanvullende maatregelen de regering treft voor de 
jaarwisseling van 2021-2022.

Lokaal vuurwerkverbod en regionale ontwikkelingen
Op grond van artikel 149 Gemeentewet, kan de gemeenteraad een gedeelte van de gemeente of 
de gehele gemeente aanwijzen als vuurwerkvrije zone. Dít blijkt uit de toelichting bij het Besluit tot 
wijziging van het Vuurwerkbesluit van 28 oktober 2019. Een expliciete wettelijke bevoegdheid voor 
het geheel vuurwerkvrij maken van de gemeente is niet noodzakelijk en is derhalve niet 
opgenomen in het Vuurwerkbesluit.

Op dit moment zijn er nog geen omliggende gemeenten die hebben besloten tot een algeheel 
vuurwerkverbod. De meeste gemeenten kiezen ervoor te bekijken wat de verkoop- en 
afsteekbeperkingen van het categorie F3 vuurwerk en een deel van het F2 vuurwerk oplevert en 
brengen geen wijzigingen aan in het gemeentelijk vuurwerkbeleid voor de jaarwisseling 2021- 
2022.
In de gemeenteraad van Haarlem tekent zich een meerderheid af om het afsteken van vuurwerk 
flink te beperken, maar wel plekken aan te wijzen waar het afsteken van vuurwerk is toegestaan. 
Dit lijkt op de Bloemendaalse situatie waar vuurwerk afsteken is toegestaan, behalve in de 
nabijheid van brandgevaarlijke (rieten) daken.
Zolang er geen landelijk afsteekverbod (en verkoopverbod) komt, blijft handhaving lastig. De 
burgemeesters pleiten daarom in regionaal verband voor landelijke besluitvorming en geen lokale 
besluiten.

Overwegingen van het college

De extra maatregelen die afgelopen jaarwisseling(en) zijn genomen, hebben bijgedragen aan het 
zoveel mogelijk voorkomen van vuurwerkoverlast. We zijn content met de opbrengst die de extra 
inzet van handhaving en communicatie heeft opgeleverd. Daarom doen wij bovenstaand voorstel in 
het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast. Inwoners weten door gerichte 
communicatie wat de regels zijn. Door meer en zichtbaardere handhaving verminderen gevaarlijke 
situaties, schade en overlast.
Het landelijk aangekondigde vuurwerkverbod van categorie F3 vuurwerk en een deel van het 
categorie F2 vuurwerk zorgt er voor dat een groot gedeelte van de bevolking het verboden 
vuurwerk niet meer koopt en afsteekt. De verkooppunten zullen dit verboden vuurwerk niet meer 
aanbieden en daarmee neemt de beschikbaarheid sterk af. Om te voorkomen dat het verboden 
vuurwerk toch in omloop komt, zet de politie samen met partners nadrukkelijk in op de opsporing 
van de handel in verboden vuurwerk.

Middelen

Financiële middelen
Om de maatregelen te kunnen uitvoeren dient een budget van C 12.500 beschikbaar te worden 
gesteld. Dit kan ten laste worden gebracht van de post onvoorziene uitgaven.
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Communicatie
Communicatie vind plaats door het huis aan huis verspreiden van informatiebrieven, plaatsen van 
advertenties en het plaatsen van berichten op social media. Daarnaast wordt er een meldpunt 
vuurwerkoverlast ingericht, zowel via een 06 nummer als via de gemeentelijke website.

Samenwerking
De meeste gemeenten kiezen ervoor te bekijken wat de verkoop- en afsteekbeperkingen van het 
categorie F3 vuurwerk en een deel van het F2 vuurwerk oplevert en brengen geen wijzigingen aan 
in het gemeentelijk vuurwerkbeleid voor de jaarwisseling 2020-2021.

Vervolgproces/evaluatie
In de eerste helft van 2022 vindt evaluatie plaats van de maatregelen en ontvangt u een voorstel 
voor de jaarwisseling 2022-2023.

Bijlagen
2021002114 (memo Evaluatie vuurwerkmaatregelen 2020-2021)

Achterliggende documenten

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


