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De raad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op 11 november 2021

Besluit:
a. In de APV de regels 2.73 en 2.73b lid 1 en 2 over consumentenvuurwerk als volgt te vervangen:
Artikel 2:73 Gebruik consumentenvuurwerk
Het is verboden om, anders dan bedrijfsmatig, consumentenvuurwerk te gebruiken, met
uitzondering van fop- en schertsvuurwerk.
Artikel 2:73b Vervoeren of bij zich hebben van consumentenvuurwerk, carbid of soortgelijke stoffen
1. Het is verboden op een openbare plaats consumentenvuurwerk als bedoeld in artikel 2:73, carbid
of soortgelijke stoffen of voorwerpen als bedoeld in artikel 2:73a, te vervoeren of bij zich te hebben,
waarvan gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder deze worden aangetroffen,
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze zullen worden gebruikt in strijd met het bepaalde in
artikel 2:73 en/of 2:73a.
2. Het verbod is niet van toepassing op degene die aannemelijk maakt dat hij het vuurwerk of carbid
of soortgelijke stoffen of voorwerpen nodig heeft in de uitoefening van beroep of bedrijf.
b. Het in de raad van 2-9-2021 vastgestelde budget van C 12.500 te gebruiken voor de communie^
over het consumentenvuurwerkverbod.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11-11-2021,

, griffier

, burgemeester

èrwegingen:

Een consumentenvuurwerkverbod zou bij voorkeur landelijk geregeld moeten worden, maar er is
(nog steeds) geen landelijke regeling. Bovendien heeft de gemeente Haarlem 23 september 2021
een algeheel verbod op consumentenvuurwerk1 in de APV opgenomen. Dit nieuwe feit was niet
bekend toen de raad begin september jl. besloot over de consumentenvuurwerkregeling2.
De Haarlemse burgemeester heeft in de discussie in de Haarlemse raad een verbod m.i.v. 2021-

1 In dit initiatiefvoorstel wordt - evenals bij de besluitvorming in de gemeente Haarlem - onder 'consumenten-vuurwerk'
verstaan: alle 'F'-categorieën, m.u.v. F1 (F1 n fop- en schertsconsumentenvuurwerk, ind. 'sterretjes')
2 01-Raadsvoorstel-Consumentenvuurwerkmaatreeelen-iaarwisseline-2021-2022-2021001904.pdf (bloemendaal.nl)

'22 overigens niet afgeraden. De burgemeester van Bloemendaal heeft gesuggereerd dat het
verstandig is de lijn van Haarlem te volgen ten behoeve van duidelijkheid onder inwoners zowel
in Bloemendaal alsook in Haarlem en om te voorkomen dat inwoners van Haarlem in onze
gemeente consumentenvuurwerk gaan afsteken;
»

Een groot/groeiend deel van de inwoners van Bloemendaal is voor een consumentenvuurwerkverbod.3

«

De gemeente kan een verbod op consumentenvuurwerk opnemen in de APV en hoeft dus niet
(langer) te wachten tot er een landelijk verbod komt;

»

Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt elk jaar aanzienlijk lichamelijk letsel bij velen en vooral bij
jongeren (van de 1300 slachtoffers van vuurwerkletsel gezien door een zorgverlener tijdens de
2019/2020 jaarwisseling betrof de helft jongeren of kinderen onder de 20 jaar);

»

Vuurwerk veroorzaakt ook dierenleed en milieuvervuiling (waar onder metalen in de bodem) en
is risicovol vanwege brandgevaar.

«

Hoewel de buurgemeenten Heemstede en Zandvoort een consumentenvuurwerkverbod (nu nog)
niet hebben opgenomen in de APV, hoeft dit Bloemendaal geen reden te zijn om zich niet bij
Haarlem aan te sluiten. Een reden om zich juist wel bij Haarlem aan te sluiten is vooral dat het
gebied waarin bebouwing van Haarlem en Bloemendaal in elkaar overgaan duidelijk groter is dan
degelijke overgangsgebieden met andere gemeenten;

»

Handhaafbaarheid is niet eenvoudig, maar het huidige beleid in Bloemendaal is evenmin
eenvoudig te handhaven omdat in de gemeente een vuurwerkverbod geldt in de buurt van
woningen met een rieten kap.4 Een algeheel consumentenvuurwerkverbod is duidelijk voor
inwoners en handhavers. Uiteraard is goede communicatie gewenst, waartoe het door de raad
eerder goedgekeurde budget voor communicatie rond consumentenvuurwerk aangewend kan
worden.5

»

Invoering van een consumentenvuurwerkverbod sluit goed aan bij het verbod tijdens de
jaarwisseling 2020-2021.6 Door het verbod van vorig jaar door te trekken naar 2021-'22 wordt
zigzag beleid voorkomen, ook omdat verdere aanscherping van de landelijke regels na 2021 is te
verwachten.
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3 Uit de presentatie van de uitkomsten van de uitgebreide 'Meningspeiling vuurwerk' 9 november 2017 blijkt dat de helft
van de respondenten geen bezwaar tegen een consumentenvuurwerkverbod heeft.
4 Uit het kaartje vuurwerkvrije zone's (website Bloemendaal) blijkt dat in grote delen van de gemeente al geen
consumentenvuurwerk mag worden afgestoken, maar dat deze gebieden en anderzijds de gebieden - soms kleine 'vlekjes'
- waar dat nu wèl mag, verre van duidelijk zijn.
5 Besluit raad 2-9-2021: "Een budget van C 12.500 beschikbaar te stellen ten laste van de post onvoorziene uitgaven om de
maatregelen uit te kunnen voeren."
6 Dit verbod is tot stand gekomen op aandrang van de Tweede Kamer, veiligheidsregio's, zorgverleners, politie en BOA'S en
gericht op het verminderen van de druk op ziekenhuizen, huisartsposten en handhavers op straat. Door geen
consumentenvuurwerk af te steken droeg iedereen bij aan het ontlasten van medewerkers in de zorg, hulpverlening, politie
en BOAS'. Bij de jaarwisseling 2020-'21 is dit voor een belangrijk deel ook gelukt.

