
 

 

Art. 34 vragen : Vuurwerk 

 

Tradities zijn een deel van onze identiteit en worden doorgegeven van de generatie op generatie. 

Vuurwerk traditie is er een van. De ontwikkelingen hebben geleid tot steeds meer problemen voor 

de omgeving. Het vuurwerk liefhebber heeft het recht om vuurwerk af te schieten en de rest 

mag/moet meedoen. De geluidsoverlast, lucht vervuiling, vernielingen en bedreiging naar de 

hulpverleners neemt toe. Angstige mensen en dieren zijn het gevolg van onverwachte en 

ongecontroleerde afsteken van het vuurwerk. 

Het vuurwerk mag ook besteld worden via het internet. Het particulier bezit van steeds zwaarder en 

zelfs professioneel vuurwerk stijgt en wordt bewaard in huis en tuin. 

Ook landelijk wordt bezorgdheid geuit over de ontwikkelingen rondom vuurwerk problematiek. 

Vragen: 

- De voorbereidingen ieder jaar om de schade te beperken kosten geld en extra werk. Hoe 

groot is het bedrag dat hiervoor gereserveerd wordt? 

- Uit welk potje wordt het gehaald? 

- Is er bekend hoe groot het risico is voor de postbezorging en depothouder? 

- Wat is de regelgeving betreffende particulier opslaan van het vuurwerk? 

- Vuurwerkvrije zones vragen om toezicht en handhaving. Is het mogelijk om het uit te 

breiden? 
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ONDERWERP    

beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake Art. 34 vragen : Vuurwerk fractie Groen Links 
 
 
Geachte mevrouw/heer, 
  
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u 
als volgt. 
 
Uw inleiding 
Tradities zijn een deel van onze identiteit en worden doorgegeven van generatie op 
generatie. Vuurwerk als traditie is er een van. De ontwikkelingen hebben geleid tot steeds 
meer problemen voor de omgeving. De vuurwerk liefhebber heeft het recht om vuurwerk af 
te schieten en de rest mag / moet meedoen. De geluidsoverlast, lucht vervuiling, 
vernielingen en bedreiging naar de hulpverleners neemt toe. Angstige mensen en dieren zijn 
het gevolg van onverwachte en ongecontroleerde afsteken van het vuurwerk. Het vuurwerk 
mag ook besteld worden via het internet. Het particulier bezit van steeds zwaarder en zelfs 
professioneel vuurwerk stijgt en wordt bewaard in huis en tuin. Ook landelijk wordt 
bezorgdheid geuit over de ontwikkelingen rondom vuurwerk problematiek. 
 
Vraag 1 
De voorbereidingen, ieder jaar, om de schade te beperken kosten geld en extra werk. Hoe 
groot is het bedrag dat hiervoor gereserveerd wordt? 
 
Ons antwoord 
Er wordt geen bedrag gereserveerd voor de voorbereiding van de jaarwisseling. Dit wordt 
geschaard onder de reguliere personeelskosten. 
 
Vraag 2  
Onder welke kostenpost staat dit opgenomen in de begroting? 
 
Ons antwoord 
Zie antwoord 1. 
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Blad 2 behorend bij 1069968 / 1073982 

Vraag 3 
Is bij het college bekend hoe groot het risico is voor de postbezorging van vuurwerk en de 
post-depothouder? 
 
Ons antwoord 
De gemeente heeft geen kennis van hoeveel illegaal vuurwerk er met de post bezorgd wordt 
en/of bij de post-depothouder opgeslagen zou liggen.  
De politie geeft aan dat zij weet hebben van het feit dat er illegaal vuurwerk wordt verzonden 
met postzendingen. Er zijn zover bekend bij de politie, in Vlissingen geen incidenten bekend 
vanwege de distributie en/of bezorging van dit zware vuurwerk, maar het is niet ondenkbaar. 
Het is voor de postbezorger en post-depot houder lastig beoordelen wat de risico’s van de 
verzonden pakketten zijn.   
 
Vraag 4 
Welke regelgeving is er met betrekking tot particulier opslaan van vuurwerk? 
 
Ons antwoord 
Een particulier mag maximaal vijfentwintig kilo vuurwerk in bezit hebben. Uiteraard alleen 
legaal verkrijgbaar vuurwerk. Ook buiten de verkoopdagen, maar dan op een veilige, niet 
voor het publiek toegankelijke plaats. 
 
Vraag 5 
Afgelopen jaarwisseling kostte de gemeente Vlissingen meer dan € 9.000, - . Wat gaat het 
college doen om de vuurwerkoverlast voor, tijdens en na de jaarwisseling 2020 terug te 
dringen of een halt toe te roepen? 
 
Ons antwoord 
Het college bereid de jaarwisseling samen met de politie, brandweer, jeugd- en 
jongerenwerk en bewoners elk jaar voor. Er wordt een draaiboek gemaakt met daarin 
opgenomen alle maatregelen, acties en interventies, die binnen de mogelijkheden liggen, 
om te zorgen dat er zo min mogelijk overlast en schade ontstaat en het een feest blijft.  
 
  
 
 
Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht. 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 

 
mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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