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Inleiding 
Partij voor de Dieren (PvdD) heeft een rapport aangeboden met de resultaten van het 
vuurwerkmeldpunt 2021.. Het aangeboden rapport geeft inzicht en een beeld van de 
ondervonden overlast van vuurwerk in Woudenberg die gemeld zijn bij het meldpunt.. Naar 
aanleiding van de resultaten en in het belang van de dieren, natuur, milieu en eigen welzijn 
roepen zij op om een permanent vuurwerkverbod in te stellen in Woudenberg, eventueel ln 
combinatie met een alternatief, zoals een centrale licht-~ en geluidsshow..

Centrale vraag 
Kan het college van B&W instemmen met de bijgevoegde conceptreactíe, waarin het standpunt 
wordt ingenomen dat een lokaal afsteekverbod niet haalbaar is?

Beoogd resultaat 
Het innemen van een gezamenlijk standpunt over het wel of niet instellen van een lokaal 
afsteekve rbod..

Kader 
Vuurwerkbeslult 
APV 2019 

Argumenten 
Vuurwerkverkoopverbod is geen lokale bevoegdheid 
De gemeente kan lokaal niet bepalen dat er geen vuurwerk mag worden verkocht. De 
gemeente mag bij verordening wel een afsteekverbod instellen.
De vraag is of men zich zal houden aan een afsteekverbod. Zo werd er de afgelopen 
jaarwisseling massaal vuurwerk afgestoken, terwijl er toen een landelijk verkoop* en 
afsteekverbod was vanwege corona.. De afgelopen jaarwisseling liet zien dat (alleen) het 
gelden van een algeheel verkoop- en afsteekverbod geen garantie is voor een rustige en 
feestelijke jaarwisseling.. De kans is zeer aannemelijk dat er komende jaarwisseling geen 
landelijk verkoopverbod is. Wel een afsteekverbod voor de gemeente Woudenberg instellen,
zou betekenen dat inwoners wel in Woudenberg vuurwerk mogen kopen, maar het niet mogen 
afsteken.

Landelijk vuurwerkverbod 
Landelijk hebben diverse burgemeester gepleit voor een algeheel verbod op het verkopen en 
afsteken van consumentenvuurwerk. Desondanks heeft de staatssecretaris van Infrastructuur 
en Waterstaat ervoor gekozen om geen landelijke vuurwerkverbod in te voeren, maar deze 
besluitvorming aan de individuele gemeenten over te laten.

Aanbod vuurwerk Europese landen 
Binnen veel landen in Europa is vuurwerk het gehele jaar te koop. Ook worden er andere eisen 
gesteld aan het consumentenvuurwerk. Dit soort vuurwerk is in Nederland illegaal en voldoet 
niet aan de wet* en regelgeving.

Illegaal vuurwerk 
Er geldt al een landelijk verbod op illegaal vuurwerk. De afgelopen jaren is het illegale 
vuurwerk juist de grootste oorzaak geweest voor onveiligheid en letsel. Het rapport van de 
PvdD laat ook zien dat de meeste overlastmeldíngen komen van harde knallen.

Handhavingscapacíteít 
Een afsteekverbod instellen voor de gemeente Woudenberg, kan niet zonder vooraf bezien te 
hebben in hoeverre handhaving mogelijk is. Een dergelijk verbod zonder de mogelijkheid tot 
handhaven, heeft geen kans van slagen.

Zolang de verkoop en het afsteken van vuurwerk niet landelijk verboden is en gewoon 
verkrijgbaar is in Nederland en dus ook Woudenberg, kunnen handhavers en politie bij een 
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lokaal vuurwerkverbod alleen optreden tegen het afsteken van vuurwerk. Onze boamcapacitelt 
is hier ontoereikend voor en datzelfde geldt voor de capaciteit van de politie..
Tijdens de jaarwisseling zal de prioriteit van de politie vooral liggen op het handhaven van de 
openbare orde en het waarborgen van de veiligheid van alle hulpverleners en inwoners van 
Woudenberg. De kans dat de politie toekomt aan het handhaven van een afsteekverbod is 
bijzonder klein.

Pakkans is heel klein 
De kans om iemand op heterdaad te pakken op het afsteken van vuurwerk is zeer beperkt. En 
zonder een heterdaad kan er niemand worden aangesproken of een bekeuring krijgen voor het 
overtreden van het voorgestelde afsteekverbod.l 

Duurzaamheid en Inclusie 
Het afsteken van vuurwerk heeft een negatieve impact op natuur en milieu. Er blijven vaak 
vuurwerkresten en plastic achter in de natuur. Daarnaast komen er zware metalen eh 

vrij die schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier..

Maatschappelijke participatie 
Niet van toepassing.

Coronavirus 
Het is nog niet bekend hoe het coronavirus zich verder ontwikkelt in de loop van het jaar.
Mocht het weer actief zijn, is er een kans dat er weer een landelijk vuurwerkverbod tijdens de 
jaarwisseling wordt ingesteld.

Beoogd resultaat 
Niet van toepassing.

Financiële consequenties 
Niet van toepassing.

Aanpak/uitvoering 
De PvdD op de hoogte brengen van het besluit van het college van B&W van de gemeente 
Woudenberg... Het advies via de ingekomen stukken ter kennisgeving aanbieden aan de 
gemeenteraad..

Conclusie 
Het is niet haalbaar om een lokaal afsteekverbod van consumentenvuurwerk in te stellen 
gezien genoemde argumenten in het collegeadvles.

Bijlagem)
Conceptreactie lokaal vuurwerkverbod;
rapportage Meldpunt Vuurwerkoverlast 2021* 2022..
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