Samenvatting en preadvies motie Utrechts Heuvelrug over handhaving vuurwerkverbod
Indienende gemeente: Utrechtse Heuvelrug.
Ondersteunende gemeenten: Baarn, Bunnik, De Bilt, Bunschoten, Renswoude, Rhenen,
Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Woudenberg en Zeist
Status motie: definitief en ondertekend.
Strekking van de motie:
De indieners van de motie vragen het VNG-bestuur om in gesprek te gaan met de minister voor
Milieu en Wonen en de minister van Justitie en Veiligheid over het eenduidig implementeren het
landelijk verbod op het afsteken door consumenten van knalvuurwerk en vuurpijlen. Daarnaast om
in gesprek te gaan over de vormgeving van een lokale aanpak. Het gesprek moet gevoerd worden
op basis van de volgende uitgangspunten:
• Het lokaal gezag dient ondersteund te worden aan de hand van een ministeriele
handreiking met de meest effectieve handhavingsmethoden, bij voorkeur ondersteund
door het beschikbaar stellen van voldoende politiecapaciteit en of additionele financiële
middelen
• Intensivering van opsporing en vervolging van de handel in illegaal vuurwerk door politie
en Openbaar Ministerie, bij voorkeur ondersteund door voldoende politiecapaciteit en
additionele financiële middelen
• Het agenderen van het landelijk verbod op Europees niveau, ter ondersteuning van de
implementatie op nationaal niveau
Preadvies VNG-bestuur: overnemen
Toelichting
De VNG heeft in 2019 haar steun uitgesproken voor een landelijk verbod op knalvuurwerk,
vuurpijlen en los siervuurwerk. We sluiten hiermee aan op aanbevelingen van de Onderzoeksraad
voor Veiligheid en de Nationale Politie. De VNG heeft bij deze steun ook nadrukkelijk aandacht
gevraagd voor de handhaafbaarheid: voldoende handhavingscapaciteit, aanpak van de handel in
illegaal vuurwerk, meer aandacht voor het tegengaan van vuurwerktoerisme in de grensgebieden
en in Europees verband inzetten op een betere afstemming van de vuurwerkregimes in de
verschillende landen. De VNG heeft met de meest betrokken bewindspersonen periodiek overleg
over veiligheidsonderwerpen. De aanpak van overlast en excessen tijdens de jaarwisseling is een
terugkerend onderwerp. De jaarwisseling zal ook in 2020 onderwerp van bespreking zijn. Deze
motie geeft de VNG een extra steun in de rug in haar lobby naar de rijksoverheid.

