
 

Raadsinformatiebrief 

 

Aan:  de leden van de raad  

Van: het college 

Datum: 8 januari 2020 

Onderwerp: vuurwerk 

Doel: te betrekken bij de behandeling van het raadsvoorstel over de Algemene 

Plaatselijke Verordening 2020 

Aanleiding: de actualiteit 

Aard informatie: openbaar 

  

 

  

 

Aanleiding 

Na de afgelopen jaarwisseling is de discussie over het afsteken van vuurwerk indringender geworden. 

Er is landelijk een verschuiving in standpunten over de vraag of vuurwerk als traditie in de huidige 

vorm behouden moet blijven of dat een vuurwerkverbod – al dan niet totaal – gewenst is. We willen 

onderzoeken of dat lokaal ook het geval is.  

 

Informatie 

In het raadsvoorstel over de vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening 2020 (APV 2020) 

staat over het onderwerp vuurwerk de volgende passage: 

‘Wij zijn als college op grond van artikel 2:73 APV bevoegd vuurwerkvrije zones aan te wijzen binnen 

de gemeente. Een aanpassing van de APV zou hier overigens niet voor nodig zijn. We hebben geen 

besluit genomen over vuurwerkvrije zones. Tijdens de bijeenkomst bleek dat er ook bij de 

raadsfracties vooralsnog geen draagvlak is om vuurwerkvrije zones aan te wijzen’. 

 

Dit voorstel is geschreven na een bijeenkomst met raadsfracties op 12 september 2019 en vóór de 

afgelopen jaarwisseling. Het verloop van deze jaarwisseling en de landelijke discussie daarover zijn 

voor ons aanleiding om een enquête te houden onder onze inwoners over het afsteken van vuurwerk 

en een mogelijk vuurwerkverbod. Wij doen dit via het inwonerspanel.  

 

De uitkomsten van de enquête zijn voor de raadsvergadering van 18 februari a.s. beschikbaar. Het 

huidige voorstel is ongewijzigd. Wel plaatsen we de kanttekening dat we gaan onderzoeken hoe groot 

het draagvlak onder de bevolking is voor vuurwerkvrije zones of voor het geheel vuurwerkvrij maken 

van de gemeente.  

 

Afhankelijk van de uitkomst en het verloop van de verdere discussie zal blijken of dit leidt tot het 

aanwijzen van vuurwerkvrije zones, een vuurwerkvrije gemeente of een aanpassing van de APV. 

Daarbij is ook van belang welke besluiten de Rijksoverheid over dit onderwerp neemt.  

 

 

 

 

 


