
Op 11 maart mocht ik de Regionale raden toespreken over een gezamenlijk vuurwerkverbod 

als aanvulling op of aanscherping van het aanstaande landelijk verbod. 

 

Hoewel het in dit tijdsgewricht een zaak van minder belang is, is het toch zinvol om daar nu 

over na te denken en er een mening over te formuleren. 

 

We kunnen vinden dat wij in Stede Broec en de regio niet meer hoeven te praten over een 

vuurwerkverbod omdat de regering al met nieuwe regelgeving komt, is het naar ons idee toch 

zinvol om er regiobreed aandacht aan te schenken. 

 

Allereerst de Stede Broecer aanleiding 

 

Al meer dan een jaar geleden stelde ODS (Open en Duidelijk Stede Broec) voor om het 

gebruik van vuurwerk in de eigen gemeente aan de orde te stellen. 

 

In november vorig jaar kondigde ODS een al bespreeknotitie voor de Stede Broecse raad aan 

over een mogelijk vuurwerkverbod. Eind december werd aangegeven dat we deze notitie in 

februari met elkaar zouden bediscussiëren. Dat is ook gebeurd. 

 

Ook al heeft de regering besloten om te komen tot een aanstaand verbod op knalvuurwerk 

en mogelijk meer, wilde ODS toch ook de discussie voeren in de eigen gremia. In die 

discussie vroegen we ons af of wij in Stede Broec eventueel en liefst samen met onze 

Westfriese buurgemeenten tot een mogelijk strenger of aanvullend beleid kunnen komen. 

 

Ik geef u aantal overwegingen om te komen tot een eventueel verbod op (de verkoop en het 

bezit van (elk)) vuurwerk: 

-vuurwerk zorgt voor veel geluidsoverlast voor mens en dier met name gedurende de laatste 

week van december; 

-vuurwerk zorgt voor onveilige situaties voor mens en dier, soms met dodelijke gevolgen; 

-vuurwerk levert een buitenproportionele bijdrage aan de luchtvervuiling; mensen met 

astmatische klachten moeten soms een tijdelijk onderkomen zoeken voor oud en nieuw; 

-vuurwerk veroorzaakt jaarlijks aanzienlijke schade door vernieling en brand; de molen 

Ceres bij ons in Stede Broec is slechts een van de trieste voorbeelden; 

-vuurwerk is een jaarlijks terugkerende hoge kostenpost voor zowel de buitendienst als de 

hulpdiensten; 

-vuurwerk heeft als negatief bijverschijnsel dat deze hulpdiensten als brandweer, 

ambulancezorg en politie in steeds groter en heviger mate doelwit worden van aanslagen op 

een moment dat juist saamhorigheid en zorg voor elkaar de belangrijkste waarden zijn die 

men uitspreekt; 

-vuurwerk en het afsteken daarvan druist in tegen elke vorm van een veilige leefomgeving; 

-vuurwerk is gevaarlijker dan menig wapen waarvoor men een vergunning nodig heeft; 

-het ontgaat blijkbaar veel opvoeders wat hun nageslacht doet met vuurwerk, zoals gooien 

naar argeloze voorbijgangers en ordehandhavers, bedreigen of zelfs molesteren van kritische 

burgers; 

Een verbod om vuurwerk te verkopen en te bezitten lijkt de enig mogelijke oplossing. 

Een groot vuurwerk gefaciliteerd en aangeboden door de lokale overheid zou een alternatief 

kunnen zijn. 

 

Handhaving zal naar schatting financieel goedkoper zijn dan alle materiële schades, het 

opruimwerk, de gezondheidsschades bij de gebruikers zelf en de inzet van orde- en 

hulpdiensten bij elkaar. Voeg daarbij de niet telbare en in financiële termen te vatten 

gevolgen zoals de teloorgang van monumenten, het verlies van natuur, het lichamelijk letsel 

dat aan anderen wordt toegebracht en de sterfgevallen bij mens en dier als direct en indirect 

gevolg van het afsteken van vuurwerk. 



Hiermee hoopte ODS een voorzet te hebben gegeven voor een open en eerlijke discussie over 

wat onze houding als lokale en regionale overheid moet zijn met betrekking tot vuurwerk in 

het algemeen en rond oud en nieuw. 

 

Opmerking n.a.v. de nieuwe regelgeving van de regering 

Het nieuwe vuurwerkverbod beperkt zich tot knalvuurwerk en vuurpijlen en al het vuurwerk in de 

categorie F3. 

Wij moeten ons de vraag stellen of wij vinden dat vuurwerk uit de categorie F1 en F2 wel toegestaan 

moet blijven. Zeker F2 verdient aandacht. 

Deze zorg wordt ingegeven door het gegeven dat het meeste oogletsel een gevolg is van 

siervuurwerk, 

waarvan heel veel toegestaan blijft bij de nieuwe regels. 

Ook wordt veel overlastgevend vuurwerk zelf in elkaar gezet door het kruit van meerdere potten etc. 

bij elkaar te doen en zo een “beste” knaller te maken. 

Een totaalverbod lijkt ons ook beter als het om handhaving gaat. En uiteraard is dat een zeer 

belangrijk element: als er niet gehandhaafd wordt, is elk vuurwerkverbod zinloos. 

Een gemeente kan, zoals al eerder genoemd, een gemeentelijk vuurwerk organiseren als alternatief. 

 

Overigens schijnt het zo te zijn dat we niet op gemeentelijk niveau kunnen besluiten tot een 

verbod op verkoop van vuurwerk. Dat moet onderzocht worden. 

 

Bij de inhoudelijke discussie over de bespreeknotitie in de plaatselijke commissie was er in 

het algemeen instemming met de gedachte achter de notitie, maar kwam ook naar voren of 

lokale regelgeving wel zo sterk is en bleef de vraag hangen of de uitvoerbaarheid en met 

name de controle lokaal wel goed uitvoerbaar is. Denk daarbij ook aan het driehoeksoverleg 

met de politie. Hier geldt zeker: samen met zeven gemeenten staan we sterker. 

 

Om de haalbaarheid van een eigen regionaal beleid te toetsen vraag ik hier uw aandacht. 

 

Ik nodig u uit om deze notitie in uw partij en commissies te bespreken en zo in samenspraak 

tot een gezamenlijk raadsvoorstel te komen met betrekking tot één Westfriese regelgeving 

omtrent het afsteken en bezit van vuurwerk en de consumentenhandel erin voor de zeven 

Westfriese gemeenten. 

 

Voor inhoudelijke opmerkingen en vragen over deze notitie kunt u contact met mij opnemen. 

 

Ook voor overleg om tot een gezamenlijk en eensluidend idee te komen voor een 

raadsvoorstel komen voor alle zeven gemeenten in Westfriesland kunt u mij bellen. Hopelijk 

kunnen we daarna gesteund door de griffie(s) een definitief raadsvoorstel maken. 

Ik zie graag uw reacties tegemoet. 

Namens ODS, Jan Ettes 


