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Onderwerp
Dit voorstel gaat over de wijze waarop binnen Bloemendaal het handhaven en afsteken van 
vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2020-2021 zou kunnen plaatsvinden.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juli 2020

besluit:

dezelfde maatregelen te nemen als bij de jaarwisseling -2020.

De raad voorno.
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Voorgesteld besluit
dezelfde maatregelen te nemen als bij de jaarwisseling 2019-2020.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
Op 3 februari 2020 ontving u een brief van het college (2020000492) over de evaluatie van de 
vuurwerkmaatregelen 2019-2020 (2020000298)
Het ging om het onderstaande pakket aan maatregelen waartoe de raad in 2018 en in 2019 
besloot.

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

2. Extra communicatie in te zetten om het bestaande beleid (o.a. vuurwerkverbod rondom 
rieten daken) voldoende kenbaarte 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, - beschikbaarte 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 meeren zichtbaardere handhaving verminderen gevaarlijke 
situaties, schade en overlast.

Uw raad heeft het budget voorde bestrijding van vuurwerkhinder (12.500) voor komende 
jaarwisseling al beschikbaar gesteld vanuit de Zomernota.

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 ja ar, het gehele ja ar 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.

Het Kabinet heeft aangekondigd dat er voor de jaarwisseling 2020-2021 een verbod komt op 
categorie F3 vuurwerk. Daarnaast heeft het Kabinet toegezegd 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. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de exacte ínhoud van
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het landelijk verbod gaat zijn en wanneerdeze wijziging in het Vuurwerkbesluit wordt opgenomen 
en bekend wordt gemaakt.

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. Dit 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 ervoorte 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 voorde jaarwisseling 2020- 
2021.

De gemeente Haarlem neemt volgend ja ar het initiatief om te onderzoeken of er in regionaal 
verband draagvlak is vooreen regionaal vuurwerkverbod. De politie staat hier positief tegenover 
en steunt dan ook de gemeenteraad die overweegt om de gehele gemeente aan te wijzen als 
vuurwerkvrijezone. Een dergelijk totaalverbod dient goed onderbouwd te worden. Wanneer de 
keuze valt op een volledig afsteekverbod van vuurwerk, is het aan te bevelen dit in afstemming te 
doen met de buurgemeenten, omdat er anders mogelijk een waterbed effect ontstaat. De inwoners 
die toch vuurwerk willen afsteken, zouden eventueel naarde buurgemeente kunnen gaan waar 
afsteken nog wel is toegestaan.
Wij zullen participeren in het regionale overleg dat de gemeente Haarlem komend jaar initieert en 
wij doen uw raad daarover een voorstel wanneer dat aan de orde is.

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 meeren 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 voordat 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 
vuurwerktoch in omloop komt, zet de politie samen met partners nadrukkelijk in op de opsporing 
van de handel in verboden vuurwerk.

Middelen

Financiële middelen
Er is al C 12.500 beschikbaar gekomen vanuit de Zomernota om uitvoering te kunnen geven aan 
de vuurwerkmaatregelen.

Communicatie
Communicatie vind plaats door het huis aan huis verspreiden van informatiebrieven, het ophangen 
van posters, plaatsen van advertenties en het plaatsen van berichten op social media. Daarnaast 
wordt ereen meldpunt vuurwerkoverlast ingericht, zowel via een 06 nummerals via de 
gemeentelijke website.
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Samenwerking
De meeste gemeenten kiezen ervoorte 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 voorde jaarwisseling 2020-2021.
De gemeente Flaarlem neemt volgend jaar het initiatief om te onderzoeken of er in regionaal 
verband draagvlak is vooreen regionaal afsteekverbod. Wij zullen participeren in het regionale 
overleg dat de gemeente Flaarlem komend jaar initieert en wij doen uw raad daarover een voorstel 
wanneer dat aan de orde is.

Vervolgproces/evaluatie
In het eerste kwartaal van 2021 ontvangt uw raad een evaluatie.

Bijlagen
2020000298 (memo evaluatie vuurwerkmaatregelen) en 2020000492 (brief aan de raad)

Achterliggende documenten
2018011903 (raadsvoorstelZ-besluit jaarwisseling 2018-2019) en 2019000783 (vuurwerkevaluatie 
jaarwisseling 2018-2019)

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


