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Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen op 22 januari 2020,
Verzoekt het college:
de verantwoordelijke ministers, alsmede de leden van de Tweede Kamer, op te roepen om nog dit jaar
een besluit te nemen over het inperken, dan wel het verbieden van de verkoop, het voorhanden hebben
of het gebruiken van consumentenvuurwerk in Nederland.
En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting
Overwegende dat,
1. het in ons land al een lange traditie is dat met de jaarwisseling de inwoners dit onder andere vieren door om 00.00
uur vuurwerk af te steken,
2. inwoners gedurende 3 dagen voorafgaand aan de jaarwisseling bij erkende vuurwerkhandelaren
consumentenvuurwerk kunnen kopen.;
3. bij wet is vastgelegd dat het is toegestaan om tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur inwoners
consumentenvuurwerk mogen afsteken;
4. de afgelopen jaren er door het afsteken van illegaal vuurwerk en oneigenlijk of verkeerd gebruik van vuurwerk een
steeds groter wordend probleem ontstaat voor de openbare orde, als ook de onveiligheid van mens en dier meer
toeneemt, waaronder de veiligheid van handhavers en hulpverleners;
5. er naar aanleiding van de laatste jaarwisseling er thans een maatschappelijke discussie is ontstaan over het al dan
niet verbieden van consumenten vuurwerp;
6. deze maatschappelijke discussie ook politiek-bestuurlijk wordt gevoerd in alle lagen van ons democratisch bestel;
7. er al diverse gemeenten besluiten hebben genomen tot het totaal verbieden van het afsteken vuurwerk;
8. er hierdoor een gefragmenteerd landschap ontstaat van lokale verboden met betrekking tot het afsteken van
vuurwerk;
9. hierdoor inwoners nog steeds vuurwerk voorhanden kunnen en mogen hebben indien dit vrij verkrijgbaar is in een
naburige gemeente;
10. een lokaal ingesteld verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk niet handhaafbaar is;
Voorts overwegende dat,
11. de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in haar onderzoek ‘Veiligheidsrisico’s jaarwisseling’ schrijft dat om de
veiligheid tijdens de jaarwisseling te vergroten, vuurwerk verboden moet worden dat veel letsel veroorzaakt. Het
gaat bijvoorbeeld om vuurpijlen. Datzelfde geldt voor vuurwerk dat uitnodigt tot gevaarlijk gedrag en overlast
geeft, zoals vuurwerk dat enkel is ontworpen om een knaleffect te creëren.
12. de korpschef van de Nationale politie eveneens oproept om ten aanzien van de openbare orde, als ook de veiligheid
van de politie, gemeentelijke handhavers en andere hulpverleners, het verkopen en afsteken van met name
knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden;
13. inmiddels ook de vuurwerkbranche aangeeft achter een dergelijk verbod te staan, waardoor de verkoop en het
afsteken van siervuurwerk blijft bestaan;
14. inmiddels er ook een meerderheid lijkt te ontstaan in de Tweede Kamer voor een dergelijke inperking van de
verkoop, het voorhanden hebben en het afsteken van consumentenvuurwerk;
15. door een landelijk ingesteld verbod op consumentenvuurwerk of een inperking daarvan niet alleen het afsteken van
(aangewezen) vuurwerk wordt verboden, maar ook de verkoop daarvan;
16. een dergelijk landelijk verbod beter handhaafbaar is dan lokale verboden.
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