
Corsanr preadvies:  

 

PREADVIES:  Motie ‘vreemd aan de orde van de dag’(HvB en GL) 
 

Aan:   De leden van de gemeenteraad 

Van:   Het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal 

Datum:  25 juni 2015 

Nummer: 2015051778 

Onderwerp: Vuurwerk 

 

 

 

Aanleiding 

De fracties van Hart voor Bloemendaal en Groen Links hebben een motie (2015047385) ingediend 

met betrekking tot het afsteken van vuurwerk. De fracties maken zich onder andere zorgen over 

het afsteken van vuurwerk m.b.t. milieuschade, lichamelijk letsel(schade) en materiele schade. 

Deze zorgen deelt het college. Tevens zou een groot deel van de bevolking het er mee eens zijn 

dat er maatregelen genomen moeten worden, waarbij het organiseren van een grote vuurwerk-

show de meeste bijval krijgt. Via de motie verzoeken de fracties bepaalde zaken met betrekking tot 

het afsteken van vuurwerk te veranderen. Dit geschiedt door het stellen van vragen. Deze vragen 

worden in dit pre advies beantwoord. 

 

 

Toelichting op advies 

 

 

1. Verzocht wordt om de APV te wijzigen door een totaal vuurwerkverbod voor particulieren 

op te nemen. 

 

Antwoord:  

de APV wijzigen door een totaal verbod van particulieren instellen mag niet. Een gemeente 

kan en mag niet geheel vuurwerkvrij worden ‘verklaard’. Zie hiervoor o.a. de reactie van de  

minister van Justitie hieronder. Er mogen wel vuurwerkvrije zones worden ingesteld, onder 

de juiste motivatie. Bloemendaal heeft hierbij de 150 metergrens voor huizen met rieten 

daken opgenomen in de APV. De afstand waarbinnen geen vuurwerk afgestoken mag 

worden. Zoals inmiddels bekend, is de handhaving van dit verbod lastig. 
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2. Verzocht wordt centrale plaatsen in de dorpen aan te wijzen voor het afsteken vuurwerk 

door professionals.  

 

Antwoord: 

Dit is een mogelijkheid, indien er geschikte plekken zijn, ‘de dorpskernen’ hier mee akkoord gaan 
en de advisering van o.a. de brandweer en politie m.b.t. een dergelijk evenement positief zou 

uitvallen. Dit laat onverlet dat ‘elders’ in de gemeente vuurwerk afsteken mag blijven plaatsvinden. 

Een totaal verbod is niet mogelijk. Zie onder 1. 

 

 

3. Verzocht wordt de aanwijzing van de centrale plaatsen voor het aanwijzen kenbaar te 

maken door herhaalde mededelingen te doen in een lokaal weekblad. 

 

Antwoord: 

Indien het afsteken op centrale plaatsen zou plaatsen/plaatsvindt dan wordt dit vanzelfsprekend 

kenbaar gemaakt via de daarvoor gebruikte media kanalen.  

 

 

4. Verzocht wordt de kosten van een centraal vuurwerkfestijn te begroten en voor te leggen 

aan de raad ter goedkeuring. 

 

Antwoord: 

Voor houden en afsteken van vuurwerk door professionals dienen offertes te worden aangevraagd. 

De kosten hiervan kunnen nu niet bepaald worden. Wellicht is er hierbij sprake van een Europese 

aanbestedingsprocedure.  

 

 

*Bron: 

De tekst onder 1, beginnende bij: ‘Minister Opstelten is afkomstig uit: 

 
 

Aanvullende informatie. 

 

 

Betreft Besluit van 29 oktober 2014 tot wijziging van het Vuurwerkbesluit (beperking afsteektijden 

consumentenvuurwerk) 

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-

416.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatsblad%26vrt%3dvuurwerkbesluit%2

6zkd%3dAlleenInDeTitel%26dpr%3dAlle%26spd%3d20141209%26epd%3d20141209%26sdt%3d

DatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4 

NOTA VAN TOELICHTING  

Algemeen  

Het onderhavige besluit strekt tot een inperking in het Vuurwerkbesluit van de afsteektijden van 

consumentenvuurwerk rond de jaarwisseling.  

Nederland kent een lange traditie van het afsteken van consumentenvuurwerk rond de 

jaarwisseling. In opeenvolgende jaren is er echter een toenemende roep vanuit de samenleving om 

de overlast, veroorzaakt door het afsteken van het vuurwerk, terug te dringen. Daarbij ligt het niet 

in de rede een algeheel verbod in te stellen. Daarvoor is de traditie te diep geworteld. De wijze 

waarop aan deze traditie uitvoering wordt gegeven heeft wel in toenemende mate tot overlast en 

onveiligheid geleid. De overlast wordt daarbij voor een groot deel veroorzaakt door het afsteken 

van illegaal vuurwerk, maar werd ook veroorzaakt door het (voortijdig) afsteken van legaal 

vuurwerk dat vanaf 29 december verkocht mag worden en alleen op de laatste dag van het jaar 

vanaf 10 uur ’s ochtends tot 02.00 uur ’s nachts afgestoken mocht worden. Het vroeg kunnen 

afsteken van dit vuurwerk is niet langer acceptabel vanwege de maatschappelijke overlast die dit 

met zich meebrengt. Daarom beperkt het onderhavige besluit de afsteektijden tot de periode 

tussen 18.00 uur ’s avonds en 02.00 uur ’s nachts. Door het begin van de afsteektijd terug te 
brengen van 10.00 uur ‘s ochtends naar 18.00 uur ’s avonds, wordt oudejaarsdag overdag weer 
een normale dag waarop mensen ongehinderd de publieke ruimte kunnen betreden.  

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-416.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatsblad%26vrt%3dvuurwerkbesluit%26zkd%3dAlleenInDeTitel%26dpr%3dAlle%26spd%3d20141209%26epd%3d20141209%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-416.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatsblad%26vrt%3dvuurwerkbesluit%26zkd%3dAlleenInDeTitel%26dpr%3dAlle%26spd%3d20141209%26epd%3d20141209%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-416.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatsblad%26vrt%3dvuurwerkbesluit%26zkd%3dAlleenInDeTitel%26dpr%3dAlle%26spd%3d20141209%26epd%3d20141209%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-416.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatsblad%26vrt%3dvuurwerkbesluit%26zkd%3dAlleenInDeTitel%26dpr%3dAlle%26spd%3d20141209%26epd%3d20141209%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
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Advies 

Op grond van het voorgaande geeft ons college uw raad het volgende advies: 

• Het college ontraadt de motie 


