
  

MOTIE VAN DE RAADSLEDEN BJÖRN ROS (GROENLINKS), DAAN KARDOL (SGP), ROBERT 
KOOIJMAN (CHRISTENUNIE) EN CORA VAN VLIET (ECHT VOOR RIDDERKERK) INZAKE 
AFSTEEKVERBOD CONSUMENTENVUURWERK 
 
Voorgesteld: 23 januari 2020 
 
Nr. 2020 –  56 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter behandeling van de raadsagenda voor zijn vergadering 
van 23 januari 2020; 
 
overwegende dat: 
 
1. door het afsteken van consumentenvuurwerk risico op letselschade groot is; 
2. door het afsteken van consumentenvuurwerk de luchtkwaliteit urenlang zeer slecht is: 
3. door het afsteken van consumentenvuurwerk er een verhoogd risico op brand en ongelukken is;  
4. hulpverleners en politie extra belast worden en soms met vuurwerk worden bedreigd; 
5. consumentenvuurwerk overlast geeft voor mens en dier; 
6. de gemeente jaarlijks opdraait voor de kosten van opruimen en herstel; 
7. een groeiend aantal gemeenten een verbod op afsteken van consumentenvuurwerk willen vóór de 

jaarwisseling 2020-2021; 
 
is van mening dat: 
  
a. het vieren van oud en nieuw een feestelijk gebeuren zou moeten zijn; 
b. vanwege het verloop van dit gebeuren de afgelopen jaren een toenemend aantal organisaties en 

instanties pleit voor een verbod op consumentenvuurwerk, waaronder burgemeesters, 
hulpverleners, beroepsvereniging van oogartsen, dierenorganisaties, de nationale politie en 
milieuorganisaties; 

c. er ruimte mag worden gevonden voor één of meerdere centraal georganiseerde activiteiten zoals 
bijvoorbeeld een veilig professioneel vuurwerk of lasershow;  

 
 

verzoekt het college;  
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); 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
Björn Ros, GroenLinks   Daan Kardol, SGP  
 
Robert Kooijman, ChristenUnie  Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 
   
  

Aangenomen Verworpen  

Hoofdelijke stemming 

Voor 19:  A.H. Nugteren, Ouwens, Overheid, Piena, Ros, Rottier, Verdiesen, Van Vliet, De Wolff – ter 
Beek, Breeman, Van der Duijn Schouten, Kardol, Kayadoe, Kloos, Kooijman, Kranendonk, Van der 
Linden, Los, Mijnders. 
Tegen 10:P.J. van Nes-de Man, Van Neuren, Rijsdijk, Ripmeester, Slaa, Soffree, F. Stip, J. Stip, 
Westbroek, Fräser. 


