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MOTIE VAN HET RAADSLID H.J.A. KOPPES (LEEFBAAR RIDDERKERK) INZAKE AFSTEKEN 
VUURWERK GEMEENTE RIDDERKERK  
 
Voorgesteld: 23 februari 2012 
 
Nr. 2012 –  83  
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, Gemeentestukken: 2011 - 135, agendapunt 6, tot het vaststellen van de Algemene 
Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2012; 
 
overwegende dat: 

 er tijdens de jaarwisseling door het tot ontbranding brengen van consumentenvuurwerk zeer 
grote hoeveelheden uitermate schadelijke stoffen in het milieu terecht komen; 

 er grote schade wordt toegebracht aan de openbare ruimte en eigendommen;  
 er lichamelijk ook dit jaar weer sprake is van ernstige verminkingen, blijvend oogletsel en 

ander onnodig letsel, alsmede gezondheidsklachten; 
 het grootschalig op oudejaarsdag afsteken van vuurwerk, voornamelijk door kinderen voor 

een groot aantal mensen en dieren een ware beproeving is; 
 het Vuurwerkbesluit leidend is, onder andere, voor wat betreft de tijd dat 

consumentenvuurwerk tot “ontbranding” mag worden gebracht; 
 het  Vuurwerkbesluit per 1 juli 2012 fors wordt versoepeld; 

 
is van mening dat: 

 dit geheel van schadelijke effecten en uitbreiding van het Vuurwerkbesluit onverantwoord is; 
 consumentenvuurwerk in principe niet thuishoort in woongebied; 

 
spreekt richting de regering en de Tweede Kamer uit:   

 zich ernstig zorgen te maken over de voorgenomen versoepeling van het Vuurwerkbesluit, 
over de met het afsteken van vuurwerk gepaard gaande overlast, milieuvervuiling en over 
het ernstig lichamelijke letsel dat door vuurwerk wordt veroorzaakt; 

 er op aan te dringen dat het rijksbeleid gericht wordt op een krachtige ontmoediging van het 
gebruik van vuurwerk; 

 er tevens op aan te dringen om de tijdstippen voor het afsteken van “consumentenvuurwerk” 
verder te beperken; 

 
draagt de griffier op deze motie ter kennis te brengen van regering en Tweede Kamer; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
H.J.A. Koppes    V. Smit  
Leefbaar Ridderkerk   SGP   
   
 

Aangenomen Verworpen  
 

Stemverhouding:  
Voor 20: LR, SGP, VVD (1), D66GL, CDA, CU 
Tegen 4: PvdA, VVD (1) 
Afschrift toezendingsbrief van de griffier d.d. 21 maart 2012 v.k.a. Commissie Samen leven d.d. 12 
april 2012 en motie daarmee afgedaan. 


