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ONDERWERP 

Raadsinformatiebrief motie Vlissingen consumentenvuurwerk vrij 

Geachte raadsleden, 

Aanleiding 
In uw vergadering van 30 januari 2020 heeft u de motie “Vlissingen consumentenvuurwerk 
vrij” ingediend. Hierin draagt u onder meer aan het Vlissingse college op om actie te 
ondernemen om tot een algemeen vuurwerk-verbod in Vlissingen te komen en dit in te laten 
gaan met ingang van de jaarwisseling van 2020-2021.  

Besluit College van B&W
Met deze RIB delen wij u mede dat wij hebben besloten deze jaarwisseling nog geen 
uitvoering te geven aan uw motie om Vlissingen volledig consumentenvuurwerkvrij te 
maken. Dit na uitvoerig advies te hebben gevraagd en gekregen vanuit de ambtelijke 
organisatie, de politie en na overleg met de gemeente Middelburg, 

In de navolgende hoofdstukken geven wij u inzicht in hoe en waarom wij tot dit besluit zijn 
gekomen. 

1. juridisch context. 
2. integraal advies (ambtelijk afgestemd met de politie en de gemeente Middelburg en 

Veere) over de uitvoering van de motie 

1. Juridische context 
1.1. Afsteektijden

De vuurwerk afsteektijden zijn van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. 
Deze tijden zijn van toepassing op alle verdere genoemde verboden en scenario’s. 

1.2. Landelijke regelgeving – gemeentelijk verbod op vuurwerk
Begin november 2019 heeft de VNG middels een ledenbrief nog aan de gemeenten 
aangegeven dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat ervoor heeft gekozen 
om geen landelijk vuurwerkverbod in te voeren maar deze besluitvorming aan de individuele 
gemeenten over te laten. 
Met een wijziging van het Vuurwerkbesluit wil de staatssecretaris buiten twijfel stellen dat de 
gemeenteraad ook de bevoegdheid heeft tot een geheel vuurwerkverbod binnen de 
gemeente. Het ontwerp tot wijziging van het Vuurwerkbesluit bevatte daartoe de volgende 
bepaling: 
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Artikel 2.3.6 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst. 
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 

Gemeenteraden behouden hun bevoegdheid om bij verordening het tot ontbranding 
brengen van vuurwerk binnen het grondgebied van de gemeente te verbieden. 

Deze wijziging zou in 2019 nog in werking moeten treden. 

De conclusie die thans getrokken kan worden is dat een expliciete wijziging van het 
Vuurwerkbesluit niet nodig is om in de APV te komen tot een totaalverbod op vuurwerk. 

1.3. Landelijke regelgeving – verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk
Het kabinet heeft besloten om het Vuurwerkbesluit in 2020 opnieuw te gaan aanpassen. Op 
grond van deze aanpassing zal al het knalvuurwerk en vuurpijlen voortaan verboden zijn, 
Het verbod op knalvuurwerk en de losse vuurpijlen wordt ingevoerd met de gedachte dat 
vooral die soorten als projectiel worden ingezet tegen hulpverleners. Ook veroorzaken ze 
relatief vaak branden. Eerder had het kabinet al aangekondigd dat zwaar 
consumentenvuurwerk (categorie 3) en zogenoemde single shots verboden worden. 

Een omvangrijke lobby, in de Tweede Kamer aangevoerd door GroenLinks en de Partij voor 
de Dieren, wil ál het consumentenvuurwerk verbieden, maar dat gaat het kabinet (nog) te 
ver. De bedoeling is dat alleen fonteinen, sierpotten en grondbloemen beschikbaar blijven 
voor de consument. 

In een brief aan de Tweede Kamer sluiten ministers Van Veldhoven (Milieu en Wonen) en 
haar collega Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) niet uit dat er in de toekomst nog meer 
inperkingen komen. ‘Net als de afgelopen jaren blijven we de jaarwisseling nauwkeurig 
monitoren en zullen we niet schromen aanvullen maatregelen te nemen.’ 

Na alle incidenten bij de laatste jaarwisseling hadden onder meer de gemeenten 
Amsterdam, Apeldoorn, Rotterdam en Utrecht al eerder besloten te komen tot een lokaal 
verbod voor het afsteken van al het vuurwerk met ingang van dit jaar. Echter vanwege de 
Corona maatregelen en beperkte handhavingscapaciteit hebben zij nu aangegeven deze 
jaarwisseling niet over te gaan op een totaalverbod. 
De gemeenten Veere en Middelburg hebben aangegeven daar ook niet toe over te gaan. 
Verder zijn er in Zeeland geen gemeenten bekend die over willen gaan op een totaalverbod. 

De VNG adviseert gemeenten om met het oog op Europees recht bij de motivering van de 
Algemene Plaatselijke Verordening overwegingen op te nemen waarom het totaalverbod 
naar lokale omstandigheden geschikt, proportioneel en noodzakelijk is om redenen van 
openbare orde, openbare veiligheid, de volksgezondheid of de bescherming van het milieu. 
Bij de uitwerking van de scenario’s worden de argumenten benoemd voor een totaalverbod 
alsmede voor handhaving van de landelijke regels. 

1.4. Vuurwerkvrije zones
In onze gemeente kennen we een zogenaamd algemeen aanwijsbesluit dat, met betrekking 
tot de het afsteken van vuurwerk in vuurwerkvrije zones, in de APV nader geconcretiseerd 
wordt. Het artikel luidt: 

“Artikel1:8 Plaatsen verboden voor vuurwerk (algemeen aanwijsbesluit gemeente 
Vlissingen) 
In algemene zin is het op grond van artikel 2:64 van de APV Vlissingen 2013 verboden om 
vuurwerk af te steken op een openbare plaats als dit gevaar of schade kan veroorzaken. 
Daarnaast kunnen in overleg met de politie al dan niet extra gebieden worden aangewezen 
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waar op 31 dec. Tussen 18.00 uur en 02.00 uur geen vuurwerk mag worden afgestoken. Tot 
nu toe waren dat (art 1:8 Algemeen Aanwijzingsbesluit 2005) 
alle voor publiek toegankelijke parken, plantsoenen, speelweiden, bossen, duinen, stranden 

en natuurterreinen, 
- het overkapte deel van de Lange Zelke, St Jacobsstraat en de passage tussen de Aagje 

Dekenstraat en de Walstraat (ABC complex) 
- in tunnels voor (brom) fietsers 
- straal van 100 meter rondom het ziekenhuis. 
- stations Vlissingen en Oost-Souburg 
- terreinen van basisscholen 
- winkelcentra Paauwenburg en Papagaaienburg 
- schoolpleinen BO scholen 

De gemeente Middelburg heeft in analogie van dit artikel een soortgelijk aanwijsbesluit 
gemaakt dat kan gaan gelden voor de komende jaarwisselingen.   

1.5. Vuurwerkdetectiesysteem
Gelet op de resultaten, zoals die in de evaluatie naar voren zijn gekomen en de hoogte van 
de kosten zien wij geen reden om dit middel nogmaals in te zetten tegen het illegaal 
afsteken van vuurwerk. Het project heeft in de betrokken wijken hotspots duidelijk 
gemaakt/bevestigd. Het is en blijft lastig om afstekers op heterdaad te betrappen. Een 
vuurwerkdetectiesysteem heeft naar onze mening hierin geen verbetering gebracht. 

2. Integraal advies 
Op basis van het integrale advies van de ambtelijke organisatie en de politie heeft ons 
college besloten om voor de komende jaarwisseling niet te kiezen voor een totaalverbod. Dit 
is ingegeven om de volgende redenen: 

2.1. Verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen 
Het kabinet heeft Vuurwerkbesluit aangepast. Op grond van deze aanpassing zal al het 
knalvuurwerk en vuurpijlen voortaan verboden zijn. Het verbod op knalvuurwerk en de losse 
vuurpijlen wordt ingevoerd met de gedachte dat vooral die soorten als projectiel worden 
ingezet tegen hulpverleners. Ook zwaar consumentenvuurwerk (categorie 3) en 
zogenoemde single shots zijn verboden. Daarnaast betreft het een beperkt tijdslot van 31 
december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Daarvoor en daarna is het afsteken van elke 
vorm van vuurwerk al verboden. 

2.2. Landelijke aanpak (il)legaal vuurwerk 
Hiervoor willen wij u verwijzen naar de uitgebreide brief van de Minister van Veiligheid en 
Justitie en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat gericht aan de voorzitter van 
de TK. In deze brief informeren zij de Kamer over de opsporing en vervolging van illegaal 
vuurwerk, de handhaving rond de jaarwisseling, het gebruik van bestuurlijke bevoegdheden 
door gemeenten, preventief fouilleren, sluiten van panden en groepsaansprakelijkheid. 
Tevens informeren zij over de internationale inzet op vuurwerk waarbij ook wordt ingegaan 
op het streven om plastic in vuurwerk te voorkomen – zie bijlage. 

2.3. VNG 
Via de VNG is informatie gevraagd hoe gemeenten die wel een totaalverbod in willen stellen 
omgaan met de handhaving daarvan. De gemeenten Amsterdam en Rotterdam zijn 
voorstander van een totaalverbod waarbij een groot BOA bestand (samen meer dan 600) en 
grotere politiecapaciteit ingezet zou kunnen worden. Beide gemeenten weten nog niet of 
een centrale vuurwerkshow kan worden georganiseerd. Opgemerkt wordt dat beide 
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gemeenten hebben aangegeven voor dit jaar af te zien van een totaalverbod van 
consumentenvuurwerk. De gemeente Tilburg overweegt om beveiligingspersoneel in te 
huren gecombineerd met hun eigen handhavers. Er zijn nog geen kleine en middelgrote 
gemeenten bekend die besloten hebben om een totaalverbod in te voeren. De algemene 
indruk is dat gemeenten dit jaar de nieuwe wetgeving een kans willen geven. 

Voor uw beeldvorming, het college van B&W van de gemeente Middelburg heeft onlangs 
besloten niet over te gaan tot het verbieden van het afsteken van consumentenvuurwerk en 
de nieuwe landelijke wetgeving te volgen. Zij zullen wel aanvullende maatregelen treffen met 
vuurwerkvrije zones rondom gevoelige gebouwen en locaties, zoals in Vlissingen voor de 
jaarwisseling 2019/2020 is gebeurd. 

2.4. Coronavirus 

Aangetekend wordt dat het verbod op samenkomsten onder voorwaarden waarbij de 1,5 
meter in acht moet worden gehouden nog steeds actueel is en het mede daarom niet reëel 
is dat er een centrale vuurwerkshow (bij een totaalverbod) georganiseerd kan worden 

2.5. Vuurwerkvrije zones 
Op dit moment wordt ook niet geadviseerd het aantal vuurwerkvrije zones uit te breiden. De 
gemeente Middelburg wordt geadviseerd dit wel te doen, analoog naar de soort gebieden 
die we in Vlissingen al kennen. 

2.6. Toekomst 
De komende jaarwisseling wordt gebruikt om ervaring op te doen met de nieuwe landelijke 
regelgeving alsmede de toezicht en handhaving daarop. 

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 

Blad 4 behorend bij 1241540 / 




