
Van: Maarten Slingerland  
Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 15:49 
Aan: 'Helpdesk | Vuurwerkcheck.nl' <helpdesk@vuurwerkcheck.nl> 
CC: Johan van Straalen  
Onderwerp: RE: Afsteekverbod siervuurwerk 
 
Geachte heer Kohler, 
 
Uw bericht is in goede orde ontvangen. 
De raad heeft inmiddels kennis kunnen nemen van uw brief en deze wordt ter kennisname geplaatst op bij de 
vergaderstukken van de commissie Samen leven van 1 september en de lijst van ingekomen stukken van de raad van 
16 september. 
Indien gewenst kunnen de individuele raadleden of fracties contact met u opnemen. 
 
Ter informatie wil ik u er op wijzen, dat op dit moment er nog geen vuurwerkverbod in Ridderkerk is. 
Wel ligt het verzoek van de raad bij het college om zo’n vuurwerkverbod in te stellen. 
 
Om de brief toe te lichten heeft u de mogelijkheid om gebruik maken van het spreekrecht in de commissie. 
De eerste mogelijkheid is op woensdag 1 september. Er kunnen dan vragen aan u worden gesteld. De brief wordt 
verder niet inhoudelijk behandeld. 
Een andere mogelijkheid is wachten tot het college met een concreet voorstel komt. Wij kunnen u hierover 
informeren. In dat geval kunnen de raadsleden uw input direct meenemen in de beoordeling van het voorliggende 
voorstel. Bij de griffie is de planning voor een voorstel hierover (nog) niet bekend. 
 
Voor de volledigheid wil ik u er op wijzen, dat in opvolgende commissies niet ingesproken kan worden over hetzelfde 
onderwerp. Wanneer u op 1 september inspreekt en voor de commissiebehandeling op 29 september zou het 
voorstel voor aanpassing op tafel liggen, dan kunt u daarover niet inspreken. 
 
De commissies vergaderen vanaf september weer fysiek.  
 
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de griffie. Vanwege de vakantieperiode: 
19 juli tot en met 30 juli J. van Straalen  
Vanaf 9 augustus: Maarten Slingerland  
 
 
Met vriendelijke groet, 

Maarten Slingerland  
Commissiegriffier  
Griffie Ridderkerk | Gemeente Ridderkerk  
 
 

Van: Helpdesk | Vuurwerkcheck.nl <helpdesk@vuurwerkcheck.nl>  
Verzonden: woensdag 7 juli 2021 14:03 
Aan: Johan van Straalen <J.v.Straalen@ridderkerk.nl> 
Onderwerp: Afsteekverbod siervuurwerk 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad Ridderkerk, 
 
VuurwerkCheck is een stichting die de belangen van de lokale vuurwerkverkopers vertegenwoordigd.  
 

Vanuit vuurwerkverkooppunten in Ridderkerk is ons gevraagd om contact te leggen om een toelichting te geven bij de 

vele misverstanden bij het ingevoerde lokaal afsteekverbod voor siervuurwerk. 
 

In Nederland geldt met uitzondering van 31 december 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur een afsteekverbod.  
 

https://www.ridderkerk.nl/meepraten-als-inwoner
mailto:helpdesk@vuurwerkcheck.nl
mailto:J.v.Straalen@ridderkerk.nl


Om een lappendeken aan regelingen te voorkomen verzoek ik u aansluiting te zoeken bij het landelijke beleid ten 

aanzien van afsteken van siervuurwerk. 
 

Tevens wil ik u wijzen op de mogelijkheid dat een afsteekverbod op termijn gaat botsen met Europese 
Dienstenrichtlijn en Herschikkingsrichtlijn. 

 

 
Ik verzoek u mij de mogelijkheid te bieden om het standpunt van VuurwerkCheck toe te lichten. Onze 

voorkeur gaat hierbij uit naar een digitale vorm van inspraak.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
VuurwerkCheck 
voor deze 
ing. F.C.J.H. Kohler 
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