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Zienswijze college op het initiatiefvoorstel inzake een gemeentelijk vuurwerkverbod

Voorstel ingediend door: Hart voor Bloemendaal. GroenLinks en Liberaal Bloemendaal

Naar aanleiding van het recent genomen besluit van de gemeenteraad van Haarlem tot een 
totaalverbod van vuurwerk tijdens de jaarwisseling in Haarlem, dienen Hart voor Bloemendaal,
Groen Links en Liberaal Bloemendaal een initiatiefvoorstel in tot eenzelfde verbod voor de gemeente 
Bloemendaal.

Zienswijze college (artikel 33, 2e lid Reelement van orde raad gemeente Bloemendaal 2020)

Sinds 2018 heeft de Bloemendaalse gemeenteraad jaarlijks besloten onderstaand pakket aan 
maatregelen te treffen tegen vuurwerkoverlast. Ook voor de jaarwisseling 2021-2022 (raadsbesluit 
2021001904) besloot de raad op 16 september 2021 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 (onder andere vuurwerkverbod 
rondom rieten daken) voldoende kenbaar te maken onder de inwoners in de gemeente 
Bloemendaal (onder andere 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.

Het door de raad tot dusverre vastgestelde beleid handelt in geest met het landelijk beleid (maar is 
wel toegesneden op de Bloemendaalse situatie)
Kort na het besluit van de gemeenteraad van Bloemendaal besloot de Haarlemse gemeenteraad op 
23 september 2021 tot een vuurwerkverbod in de gehele gemeente Haarlem. Dit besluit werd 
genomen naar aanleiding van een door de PvdA en Groen Links ingediend amendement. Dit 
amendement treft u aan via de volgende link:
https:ZZgemeentebestuur.haarlem.nlZVergaderingenZRaadZ202lZ23-septemberZl9:30Z22-02-
Amendement-PvdA-GLH-APV-voorstel-verbod-consumentenvuurwerk.pdf

Een vuurwerkverbod in Haarlem kan leiden tot een waterbedeffect in de omliggende gemeenten.
De burgemeesters van Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort pleiten daarom voor landelijke 
besluitvorming en geen lokale besluiten. Zolang er geen landelijk afsteekverbod (en verkoopverbod) 
komt, blijft handhaving lastig. De politiecapaciteit en de capaciteit van de handhavers ontbreekt om 
een totaal vuurwerkverbod in de vijf dorpen doeltreffend te handhaven. Dat betekent dat er op 
voorhand prioriteiten moeten worden gesteld.

Een totaal vuurwerkverbod past in een landelijke trend, waarin steeds meer gemeenten overgaan tot 
een verbod. Het draagvlak onder de bevolking voor een verbod neemt toe, alhoewel de meningen 
verdeeld blijven.



Indien de raad achter het voorstel staat om een totaalverbod op consumentenvuurwerk in de APV 
Bloemendaal 2021 op te nemen, stellen wij de volgende redactie voor:

Artikel 2:73 Gebruik consumentenvuurwerk
Het is verboden consumentenvuurwerk, met uitzondering van fop- en schertsvuurwerk, anders dan 
bedrijfsmatig, tot ontbranding te brengen.

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 
consumentenvuurwerk, carbid of soortgelijke stoffen of voorwerpen nodig heeft in de uitoefening van 
beroep of bedrijf.
3. Dit artikel is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de 
Wet wapens en munitie, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.

Toelichting redactie artikel 2:73
Artikel 2:73 is gebaseerd op hoe de gemeente Amsterdam het in de Apv heeft geregeld. Fop- en 
schertsvuurwerk valt op grond van het Vuurwerkbesluit ook onder consumentenvuurwerk. Het 
verdient voorkeur om dit soort consumentenvuurwerk uit te zonderen van het verbod. Fop- en 
schertsvuurwerk valt onder categorie Fl. Uit het Vuurwerkbesluit volgt met betrekking tot dit type 
vuurwerk dat het gaat om vuurwerk dat zeer weinig gevaar en een te verwaarlozen geluidsniveau 
oplevert en bestemd is voor gebruik in een besloten ruimte, inclusief vuurwerk dat bestemd is voor 
gebruik binnenshuis. Dit type vuurwerk wordt ook wel 'kindervuurwerk' genoemd. Hieronder vallen 
onder andere 'sterretjes'.

Op grond van artikel 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit is het verboden om: "vuurwerk, anders dan 
bedrijfsmatig, tot ontbranding te brengen op een ander tijdstip dan tussen 31 december 18.00 uur 
en 1 januari 02.00 uur van het daaropvolgende jaar". Het verdient voorkeur om het bedrijfsmatig 
ontbranden van consumentenvuurwerk niet onder het verbod te laten vallen. Denk aan het afsteken 
van vuurwerk bij evenementen enzovoorts. In artikel 2:73b, lid 2, wordt het vervoeren of bij zich 
hebben van vuurwerk indien dit nodig is voor de uitoefening van een beroep of bedrijf, ook 
uitgezonderd.

Verder verdient het voorkeur om in artikel 2:73 te spreken van 'ontbranden' in plaats van 
'gebruiken'. Ontbranden is namelijk de handeling die we willen verbieden. Dit is ook de term die 
wordt gebruikt in het Vuurwerkbesluit.

Toelichting redactie artikel 2:73b
Voorkeur verdient om 2:73 en 2:73a apart te benoemen.

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethoudeŕTvan Bloem


