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Bovengenoemd raadslid stelt het volgende amendement voor. 

 

De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen, gelezen het voorstel van het college van 

burgemeester en wethouders met nummer 1941096 

 

Besluit het ontwerpbesluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen: 

 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Algemene Plaatselijke Verordening 2020 

 

Artikel 2:73 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens 

de jaarwisseling  

1. Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken op 

een door het college in het belang van het voorkomen van 

gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.  

2. Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare 

plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan 

veroorzaken.  

3. De verboden bedoeld in het eerste en tweede lid zijn niet 

van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door 

artikel 429, aanhef en onder 1, van het Wetboek van 

Strafrecht.  

Algemene Plaatselijke Verordening 2020 

 

Artikel 2:73 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de 

jaarwisseling  

1. Het is verboden om consumentenvuurwerk tot ontbranding 

te brengen.  

2. Het verbod is niet van toepassing op door het college 

aangewezen plaatsen.  

3. Het verbod is voorts niet van toepassing op situaties waarin 

wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1˚, van het 

Wetboek van Strafrecht. 

 

  

 
 

Toelichting 

 

Overwegende dat: 

1. Het afsteken van consumentenvuurwerk rond de jaarwisseling in Nederland op grote schaal ernstig letsel, 

gezondheidsklachten en overlast voor mensen en dieren veroorzaakt, alsmede leidt tot luchtverontreiniging, 

substantiële materiële schade, verstoringen van de openbare orde en bedreigende situaties voor hulpverleners – 

zo ook weer bij de laatste oudejaarsviering; 

2. Het afsteken van riskant consumentenvuurwerk (knalvuurwerk en pijlen) sinds dit jaar is verboden; 

3. De praktijk in een reeks van jaren heeft geleerd dat handhaving van een gedifferentieerd verbod (legaal vs illegaal 

vuurwerk en regulering o.b.v. vastgestelde tijden) niet goed uitvoerbaar is en een duidelijk algeheel verbod de 

handhaving naar verwachting eenvoudiger kan maken; 

 

Voorts overwegende dat: 

4. De viering van Oud en Nieuw een feestelijke aangelegenheid zou moeten zijn; 

5. Er in de samenleving een ruime meerderheid lijkt te ontstaan voor een verbod op consumentenvuurwerk (zie ook 

de peiling onder het inwonerspanel ‘Gooise Meren spreekt’ en de eerdere poll van GDP: 77% voor, 20% tegen, 3% 

neutraal; 495 respondenten); 

6. Er ook in de landelijke politiek steeds meer stemmen op gaan om een vergaand verbod op het afsteken van 

consumentenvuurwerk in te voeren; 

 

Voorts overwegende dat:  

7. Het voor gemeenten sinds enige tijd mogelijk is om middels een aanpassing van art. 2:73 in de APV over te gaan 

tot een dergelijk verbod, waarbij het college voor specifieke locaties een uitzondering kan maken;  

8. Dit verbod voor Gooise Meren noodzakelijk is omdat, het afsteken van consumentenvuurwerk rond de 

jaarwisseling steeds vaker leidt tot ernstig lichamelijk letsel, gezondheidsklachten en overlast bij mensen en 
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dieren. De risico’s van het afsteken van vuurwerk zijn groot (letsel ontstaat in 80% van de gevallen bij legaal 

vuurwerk en in 60% betreft het omstanders) en de materiële schade voor de gemeente en voor particulieren is 

daarnaast substantieel. Voorts is gebleken dat het afsteken van vuurwerk kan leiden tot verstoringen van de 

openbare orde en hulpverleners voelen zich in dergelijke situaties dikwijls bedreigd. Vuurwerk leidt bovendien tot 

aanzienlijke milieuschade/luchtverontreiniging; 

9. De gemeente om bovenstaande redenen in de afgelopen twee jaren ook al met een positief effect een 

vuurwerkvrije zone heeft ingesteld in het centrum van de wijk Keverdijk in Naarden en dit middels het 

voorgestelde verbod in de APV eenvoudig uitgebreid kan worden naar andere (risico)gebieden (waaronder i.e.g. 

plekken als dierenweides, kinderboerderijen en bejaarden- en verzorgingscentra), danwel de gehele gemeente; 

10. Het college zal moeten onderzoeken of het verbod overal zal gelden, of dat er plaatsen worden aangewezen 

waar wel nog vuurwerk mag worden afgestoken; 

11. Het college daarnaast moet bepalen welke aanvullende maatregelen nodig zijn om het verbod te handhaven en 

hierover in gesprek dient te gaan met o.a. de politie; 

12. Een verbod en de handhaving daarop beter uitvoerbaar wordt als dat niet per gemeente verschilt en het college 

daarom ook afstemming zou moeten blijven zoeken met buurgemeenten, alsmede actief zou moeten 

deelnemen aan de lobby voor de invoering van een algeheel landelijk verbod; 

13. Het college bij een verbod opnieuw de mogelijkheid van centraal georganiseerde professionele vuurwerkshows in 

de woonkernen zou moeten onderzoeken, al dan niet in combinatie met de oprichting/inzet van 

vuurwerkverenigingen en afsteekplaatsen voor de jeugd; 

14. Het college zal moeten bepalen in hoeverre het nog wenselijk is om vergunningen af te geven voor de verkoop 

van vuurwerk binnen de gemeente en wat in juridische zin de mogelijkheden zijn om dat niet langer toe te staan. 

 

 


