
MEMO
Centraal afsteken van Vuurwerk tijdens de jaarwisseling

De raadsfractie van D’66 heeft tijdens de begrotings-raad 2017 geïnformeerd naar de voor- 
en nadelen van een geheel of gedeeltelijk vuurwerkverbod in Heemstede. De vraag werd 
gesteld in onderstaande passage.
 

Als eerste dient vermeld te worden dat het instellen van een lokaal vuurwerkverbod, waarbij 
het afsteken van vuurwerk in een hele gemeente wordt verboden, wettelijk nog niet mogelijk 
is. Hiervoor zal eerst de wet (Vuurwerkbesluit) aangepast moeten worden.
Wel is het mogelijk vuurwerkvrije zones in te stellen. Dit kan op grond van de artikel 2:73 
APV:

Het instellen van vuurwerkvrije zones kan op plekken met kwetsbare objecten zoals 
bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen of winkelgebieden. Dit kan op basis van incidenten, 
gevaar of klachten.

Om de openbare orde en veiligheid te waarborgen wordt er bij de jaarwisseling intensief 
samengewerkt met politie en brandweer. De samenwerking betreft de voorbereiding en de 
daadwerkelijke inzet. Deze partners is daarom gevraagd om hun mening (de voor- en 
nadelen) te geven over het centraal afsteken van vuurwerk en/of het instellen van 
vuurwerkvrije zones. Namens de politie heeft operationeel expert André Harks een overzicht 
van de voor- en nadelen gemaakt (bijlage 1). De clustercommandant Annette van der Sluis 
heeft namens de brandweer een reactie gegeven (bijlage 2). 

Voor de gemeente betekent een eventuele centrale vuurwerkshow dat er een 
evenementenvergunning afgegeven moet worden. Deze vergunning zal besproken moeten 
worden in de Regionale Evenementencommissie (aanmelding voor 1 november in het jaar 
voorafgaand aan het evenement) en de Bestuurscommissie Openbare Orde en Veiligheid 
van de Veiligheidsregio Kennemerland.
Vanuit de gemeente vergt het centraal afsteken van vuurwerk personele inzet vanuit met 
name de afdelingen AJZ (vergunningverlening), Uitvoering Openbare Ruimte (gereed maken 
terrein, plaatsen hekken, geluidsinstallatie) en Bureau Handhaving (aanwezigheid van boa’s 
in samenwerking met politie). 



Het bedrijf dat de vuurwerkshow verzorgt zal een vergunning moeten aanvragen bij de 
Provincie. Voor de gemeente vergt een centrale vuurwerkshow daarnaast een uitgave van 
minimaal 20.000 euro.
Als we uitgaan van een centrale vuurwerkshow met vuurwerkvrije zones levert een eerste 
globale inventarisatie door de drie partijen van voor- en nadelen kort samengevat het 
volgende op:

Voordelen: 
-meer veiligheid
-minder schade voor mens, milieu en dieren
-minder inzet nodig om vuurwerkresten op te ruimen

Nadelen:
-extra inzet gemeentepersoneel en politie met bijbehorend capaciteitsvraagstuk
-doorbreken oude traditie met mogelijke maatschappelijke onrust
-omzetderving lokale vuurwerkhandelaren
-hoge kosten centrale vuurwerkshow
-afwijkende situatie t.o.v. buurgemeenten
-mogelijk bijkomend gebruik van alcohol op openbare weg en in het verkeer

Voor wat betreft een gedeeltelijk vuurwerkverbod heeft een navraag bij de politie opgeleverd 
dat er in Heemstede nauwelijks klachten zijn geweest de afgelopen jaren vanuit gebieden 
met kwetsbare objecten. Er was tot op heden geen aanleiding vuurwerkvrije zones aan te 
wijzen.

Overigens is er met ingang van afgelopen jaarwisseling wel een verbod op het afsteken van 
vuurwerk ingesteld rond de kinderboerderij. Dit om schade voor dieren en object te 
voorkomen. Het verzoek hiertoe was gekomen van de beheerder van de kinderboerderij.

Het verbieden van vuurwerk of soorten vuurwerk zal eenvoudiger zijn als dit vanuit de 
centrale overheid gestuurd wordt (aanpassen vuurwerkbesluit. Er zal dan geen verschil zijn 
tussen gemeenten en het zal minder impact hebben voor het openbaar bestuur en de 
veiligheidsregio.

Omdat het gaat om het ingrijpen in een oude traditie is het in het kader van burgerparticipatie 
zinvol om burgers te betrekken bij de discussie over vuurwerkvrije zones en/of het centraal 
afsteken van vuurwerk. De meningen in Nederland zijn namelijk over dit onderwerp verdeeld.
In december 2016 heeft het programma EenVandaag laten onderzoeken hoe het publiek 
hierover denkt. Uit het onderzoek kwam naar voren dat 60% van de Nederlandse bevolking 
voor een algeheel vuurwerkverbod is met als alternatief een centrale vuurwerkshow en dat 
77% het toejuicht als er vuurwerkvrije zones in hun gemeente zouden worden ingesteld.

De consequenties en waardering van een centrale show zouden middels een pilot uitgetest 
kunnen worden op een ander moment in het jaar. Bijvoorbeeld tijdens Koningsdag of tijdens 
de toekomstige opening van Havendreef. Deze pilot zal dan meer inzicht kunnen geven in de 
benodigde capaciteit van gemeente, politie en brandweer en de kosten van een 
vuurwerkshow. 



Een pilot op Koningsdag is wellicht interessant omdat er dan samenloop is met andere 
evenementen en dan met name de capaciteitsvraag indringender aan de orde komt.



Betreft : Overzicht voor- en nadelen centraal afsteken vuurwerk binnen gemeente 
  Heemstede

Aangeboden aan : Burgemeester en AOV
Aangeboden door : Andre Harks operationeel expert politie.

Vanwege vragen i.v.m. de ontwikkeling van een toekomstvisie omtrent de jaarwisseling en de wijze van 
vuurwerk afsteken  binnen de gemeente Heemstede is ook aan de politie gevraagd te komen met een 
overzicht van voor en nadelen ten aanzien van dit onderwerp.
Gelet op de actuele opinie omtrent een algeheel verbod op consumenten vuurwerk ligt het niet voor de 
hand dat naast het centraal afsteken van vuurwerk (professioneel) geen consumentenvuurwerk / illegaal 
meer zal worden afgestoken. 

In onderstaand overzicht volgt de uitkomst van de uitkomsten hiervan bezien vanuit politieperspectief 
waarbij openbare veiligheid en leefbaarheid, naast ander genoemde items,  belangrijke factoren zijn. 
Vanzelfsprekend is dit een voor uitbereiding vatbare opsomming.

CENTRAAL  AFSTEKEN  VUURWERK

Voordelen Nadelen / overdenkingen
 Beter overzicht voor handhavers (politie en 

handhavers gemeente) i.v.m. door concentratie 

evenement binnen gebied.

 Verbeterde veiligheid bij gecontroleerd afsteken van 

evenementenvuurwerk.

 Overlast (ook geluid) beperkt zich tot het 

aangewezen gebied. 

 Tijdsfactor is te beïnvloeden door vooraf te stellen 

voorwaarden

 Activiteiten zijn beter controleerbaar op aangewezen 

locatie. Door tijdig signaleren toenemende spanning 

kan eerder ge-de-escaleert worden. 

 Minder kans op letselongevallen.

 Vergunning voorschriften ikv regulering evenement 

en stellen van de gewenste normen

 Door geschikte locatie afsteken vuurwerk 

verminderde overlast in en rond woonkernen.

 Schade aan gebouwen / woningen enz. wordt 

teruggedrongen

 Vervuiling bepekt zich tot aangewezen locatie

 Verbeterde veiligheid voor hulpdiensten. 

(geweldsincidenten i.c.m. vuurwerkgooien)

 Overlast in aanloop naar de jaarwisseling kan 

verminderen.

 Veiligheidsgevoel inwoners verbetert bv ouderen. 

 Verbeterde situatie voor huisdieren.

 Handhaving van vuurwerkovertredingen vraagt 

capaciteit van politie en handhaving op een moment 

dat daarop al druk ligt. 

 Bezoekers van het evenement verplaatsen zich daar 

naar toe met vervoermiddelen. Risico op rijden onder 

invloed is juist die nacht verhoogd.

 Handhaving van afsteken van legaal en illegaal 

vuurwerk zal een blijvend gegeven zijn omdat het 

niet reëel lijkt dit fenomeen volledig te kunnen 

uitbannen. Dit betekent extra inzet van politie en 

handhaving i.c.m. centraal afsteken vuurwerk. Dit 

lijkt een van de grootste knelpunten voor de politie. 

 Nevenactiviteiten evenement vragen aandacht ikv 

veiligheid en openbare orde. (bv alcohol op straat)

 Planvorming en scenario denken vooraf in aanloop 

naar vergunningverlening moet goed op orde zijn. 

 Horeca ondernemers ondervinden wellicht nadeel 

indien publiek zich verplaatst naar het evenement op 

de centrale locatie.

 Afbreuk doen aan een oude traditie waar veel 

mensen nog steeds achter staan.

 Sancties en beleid hieromtrent moeten passend zijn 

voor overtredingen en ondersteunen handhaving.

 Toename van handel en transport illegaal vuurwerk? 

 Invulling randvoorwaarde (algeheel verbod op 

afsteken vuurwerk) ligt niet voor de hand op korte 

termijn. 

 Duidelijke samenwerkingsafspraken tussen politie en 

handhaving gemeente van belang.

 Effecten hiervan als omliggende gemeenten dit 

anders inrichten? 

Bijlage 2

Reactie Brandweer:



Bijgaande vraag heb ik uitgezet in onze organisatie bij het Stafbureau. De vraag die bij ons intern rijst is of dit 
advies specifiek geldt voor de Gemeente Heemstede of ook voor alle gemeenten in Kennemerland. Wil je een 
advies voor alle gemeenten in Kennemerland dan is de route om dit via de  bestuurscommissie te laten lopen. 

Voor wat betreft je vraag over Heemstede is de reactie als volgt:
We hebben het beeld dat er door het afsteken van vuurwerk veel schade ontstaat. Dat begint vanaf start 
vuurwerkverkoop en loopt tot ver na de jaarwisseling door. Het door de gemeente centraal afsteken van 
vuurwerk, of het aanbieden van een centrale plek, zou daar een oplossing in kunnen bieden. Vraag is of dit te 
handhaven valt. En hoe de vuurwerkhandelaren hier mee om gaan. We weten dat de gemeente Hilversum ook 
een soortgelijke poging heeft ondernomen waarbij de handelaren de gang naar de rechter hebben gemaakt. 

In het kort zijn we de mening toegedaan dat een initiatief van Heemstede door de brandweer gesteund kan 
worden en dat de argumenten van de politie ook voor ons gelden. 

Met vriendelijke groeten
A. van der Sluis
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Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
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