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Vuurwerkverbod en aanpak vuurwerkoverlast
Nee

Geachte Raad,
In motie 022 GL betreffende zwaar vuurwerk is gevraagd om bij formerende partijen er op aan
te dringen in het coalitieakkoord op te nemen stappen te ondernemen om een Europees verbod
op zwaar vuurwerk te bewerkstelligen. Het is niet gelukt om dit thema op te nemen in het
coalitieakkoord.
In het voorjaar hebben de G4 burgemeesters bij de aanbiedingsbrief van het rapport
“Veiligheidsrisico’s jaarwisseling” gesteld dat de tijdsgeest rijp lijkt om een verbod voor de
categorieën consumentenvuurwerk te overwegen. Hierbij werd de kanttekening gemaakt dat
het noodzakelijk is deze discussie op landelijk niveau te voeren, omdat landelijke invoer van een
dergelijk verbod als meest effectieve middel wordt gezien. Deze kanttekening onderschrijven wij
volledig.
Op dit moment ontbreekt er nog een landelijke, éénduidige lijn hierin. Lokaal is het beeld dat in
enkele omliggende gemeenten wordt geëxperimenteerd met vrijwillige vuurwerkvrije zones. De
resultaten hiervan zullen via de evaluaties worden gedeeld en besproken op regionaal niveau.
Omdat er in de aanloop naar de Oud en Nieuwviering in Voorschoten regelmatig overlast plaats
vindt door onder meer het afsteken van zwaar (illegaal) vuurwerk, openlijke geweldpleging
en/of vernielingen, waardoor de openbare orde wordt verstoord, wordt er dit jaar een nieuwe
maatregel genomen. De zeven personen die vorig jaar betrokken waren bij voornoemde
incidenten zullen worden aangeschreven. Om te voorkomen dat deze personen ook dit jaar
vervallen in dezelfde gedragingen, zullen zij een last onder dwangsom opgelegd krijgen op
grond van artikel 125 van de Gemeentewet. Dat betekent dat als één van deze personen dit
jaar nogmaals voor een soortgelijk incident wordt aangehouden, zij een financiële boete vanuit
de gemeente zullen krijgen.
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