
GroenLinks ANTWOORD technische vragen vuurwerk

Gezien de recente ontwikkelingen in Haarlem hebben wij een paar technische vragen over vuurwerk. 
Zou het lukken die voor de fractievergadering beantwoord te hebben? Het mag ook mondeling.
Hieronder onze vragen:
Vanaf 1 december 2020 vuurwerkverkopers en consumenten niet meer in het bezit mogen zijn van 
de volgende vuurwerkproducten: F3 vuurwerk, knalvuurwerk (zoals rotjes), knalstrengen (zoals 
Chinese matten), enkelschotsbuizen (zoals single shots) en vuurpijlen (ook Romeinse kaarsen en baby 
vuurpijltjes). De gemeenteraad van Haarlem heeft vorige week besloten heeft om al het F2 vuurwerk 
te verbieden.

Vragen naar aanleiding daarvan:

1. Waar hebben we het dan over, want een deel van het F2 vuurwerk is al verboden? Welke 
soorten F2 vuurwerk is nu niet verboden, en mag dus vrij verkocht worden aan 16+ jarigen 
en afgestoken worden tijdens de jaarwisseling?

Het betreft siervuurwerk met weinig gevaar en een laag geluidsniveau.

2. Ondanks een algeheel vuurwerkverbod vanwege de Corona maatregelen er tijdens de 
jaarwisseling 2020-2021 toch veel vuurwerk is afgestoken in Heemstede, en waren er veel 
klachten en was er weer schade net als andere jaren. Is een verbod lastig te handhaven? 
Klopt het dat alleen een boete opgelegd kan worden, als iemand op heterdaad betrapt 
wordt?

De afdeling Handhaving werd op 31 december tot 16.00 ingezet. Na dat tijdstip was alleen de 
politie actief als handhavende partij. De politie moet met de capaciteit die zij beschikbaar 
heeft reageren op de vele incidenten (niet alleen betreffende vuurwerk) die bij de meldkamer 
binnenkomen. Hierbij vindt prioritering plaats volgens een in de driehoek afgesproken 
handelingskader. Het klopt dat er sprake moet zijn van betrappen op heterdaad. Anders 
wordt het lastig te bewijzen dat iemand vuurwerk heeft afgestoken. De afdeling Handhaving 
kan bij heterdaad iemand staande houden, maar moet vervolgens de politie bellen om de 
persoon en het vuurwerk aan over te dragen. Handhavers mogen geen illegaal vuurwerk 
vervoeren. Tijdens de jaarwisseling is vanwege de drukte bij de politie en prioritering van 
incidenten de kans klein dat de overdracht kan plaatsvinden.

3. Als de raad de APV wil aanpassen met een vuurwerkverbod, is er dan voldoende tijd en 
capaciteit voor samenspraak met de bewoners? Tot wanneer kan de raad een Raadsvoorstel 
met een wijziging van de APV vaststellen om een vuurwerkverbod al tijdens de jaarwisseling 
2021-2022 mogelijk te maken?

Het afsteken van vuurwerk mag vanaf 18.00 uur op de oudejaarsdag. Dit betreft nog het jaar 
2021. Dus de nieuwe APV zal dan per 1 december 2021 al in moeten gaan. De raad zou dan 
op 25 november de aanpassing in de APV kunnen vaststellen. Hieraan voorafgaand 
bespreking in de Cie Samenleving op 16 november en bespreking in het college van B&W 19 
oktober. De tijd voor samenspraak voor besluitvorming is derhalve heel kort. Capacitair is 
daarin ook (nog) niet voorzien). 



4. Het risico van een verbod alleen in Haarlem is dat de overlast zich verplaatst naar 
omliggende gemeenten. Is er nog overleg tussen de burgemeesters in de regio (Haarlem, 
Bloemendaal, Zandvoort en Haarlemmermeer) over het effect op de openbare orde van het 
besluit van de raad van Haarlem?

Het verbod in Haarlem en de gevolgen daarvan voor Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort 
is voor de districtsdriehoek KennemerKust (Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort) van 4 
oktober aanstaande geagendeerd. Indien nodig wordt ook contact gezocht worden/overleg 
gevoerd met andere burgemeesters in de regio.


