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Betreft:  Afdoening motie 2020-56 afsteekverbod consumentenvuurwerk 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Op 23 januari jl. is motie (2020-56) inzake afsteekverbod consumentenvuurwerk aangenomen. In deze 
motie wordt aan het college verzocht: 

1. De raad tijdig een voorstel te doen een verbod in te stellen en de consequenties daarvan te 
schetsen, zodat vanaf de jaarwisseling 2020-2021 een verbod op het afsteken van 
consumentenvuurwerk geldt. 

2. Aan te geven op welke wijze het verbod gehandhaafd kan worden. 
3. De raad dan tevens te informeren op welke plek(ken) centraal georganiseerde activiteit(en) 

mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld (een) vuurwerk- of lasershow(s). 
 
In deze brief leest u onze reactie op uw motie. 
 
Verbod komende jaarwisseling 
Het kabinet heeft besloten om voor de komende jaarwisseling consumentenvuurwerk als zwaar vuurwerk 
(categorie F3), single shots (categorie F2), knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden. De gemeente kan 
zelf een vuurwerkverbod instellen, maar kan bezit en verkoop niet verbieden. Dit is alleen mogelijk als er 
een landelijk verbod komt. 
 
Statement totaalverbod afsteken consumentenvuurwerk  
Een aantal burgemeesters, waaronder die van Ridderkerk, hebben aan de Tweede Kamer een statement 
gestuurd. Wij hebben gevraagd om een totaalverbod op het afsteken van consumentenvuurwerk in te 
stellen. Hierbij hebben wij de volgende punten onder de aandacht gebracht: 

 Verbreed ons lokale afsteekverbod naar een landelijk verbod en geef ons hiermee een steun in 
de rug bij de handhaving. 

 Verbied ook de verkoop, dan dweilen we niet met de kraan open. 
 Maak van de jaarwisseling weer een veilige feestelijke viering zonder schade, onveiligheid en 

overlast voor mens en dier. 
 
Dit statement heeft helaas nog niet tot resultaat geleid. 
 
  



Voorbeeld Rotterdam 
In de Rotterdamse APV is opgenomen dat het verboden is om consumentenvuurwerk tot ontbranding te 
brengen. Daarbij hebben zij vroegtijdig hun vuurwerk verkooppunten ingelicht over het komende verbod, 
zodat zij daarop in konden spelen. Tevens organiseert Rotterdam ieder jaar al een groot centraal 
vuurwerkevenement. Op dit moment wordt ook nog bekeken of zij andere alternatieven in de wijken 
kunnen bieden. 
 
Handhaving 
Zoals u weet is er tijdens de jaarwisseling geen extra capaciteit van de politie beschikbaar. Alle capaciteit 
moet regiobreed worden ingezet op de openbare orde en veiligheid. Voor een totaalverbod moeten we 
zelf extra handhaving inzetten en middelen beschikbaar stellen.  
 
Jaarwisseling 2020-2021 
Voor de komende jaarwisseling verwachten wij dat het landelijk verbod op bepaalde soorten vuurwerk, 
vooral het zware en knalvuurwerk het grootste probleem al oplost. 
 
Ons voorstel is om te kijken hoe het verbod in Rotterdam verloopt. Wij hebben dan ook iets meer de 
gelegenheid om te bekijken welk alternatief we als gemeente kunnen bieden aan onze inwoners. Voor 
een centraal georganiseerde vuurwerkshow moet een geschikte plek zijn, met voldoende ruimte. Die plek 
is nog niet gevonden. Wellicht dat een lasershow meer mogelijkheden biedt. Hiervoor geldt ook dat er 
extra financiële middelen beschikbaar moeten komen. Ons voorstel is dus de komende jaarwisseling 
goed te observeren wat het landelijke verbod in Ridderkerk voor gevolgen heeft en hoe het totaal verbod 
in Rotterdam uitwerkt, inclusief hun alternatieven in de wijken. Daarna willen we graag met u in gesprek 
over het Ridderkerkse vervolg. 
 
Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en beschouwen de motie 
2020-56 hiermee als afgedaan. 
 
Hoogachtend, 
 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
Dhr. H.W.J. Klaucke Mw. A. Attema 
 
 
 


