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Onderwerp: 
Vuurwerkvrije zones 

Kennisnemen van: 

De drie mogelijke scenario's ten aanzien van het instellen van mogelijke vuurwerkvrije zones en de 
burgemeester uit te nodigen om hierover in gesprek te gaan. 

Inleiding: 

Naar aanleiding van de motie Vuurwerk van Progressief Woerden (30-01-2014) is door de burgemeester 
toegezegd een voorstel te formuleren omtrent het aanwijzen van vuurwerkvrije zones rondom de 
jaarwisseling. Daarnaast is toegezegd om bij de voorbereiding van het voorstel de wijk- en dorpsplatforms 
te benaderen om mee te denken over de vorm en inhoud van het voorstel. 

Het doel van het aanwijzen van vuurwerkvrije zones is de algemene overlast voor mens en dier te 
beperken. Het aanwijzen van vuurwerkvrije zones is overigens niet het middel om kwaadwillend gedrag 
tegen te gaan. Met andere woorden het is de bedoeling om de overlast van het afsteken van vuurwerk op 
oudjaarsdag zelf te beperken en niet om de zogenaamde "die hards" (fanatiekelingen) aan te pakken met 
het aanwijzen van de vuurwerkzones. 

Wijziging vuurwerkbesluit 
Ten tijde van de voorbereiding van dit voorstel is op landelijk niveau het Vuurwerkbesluit gewijzigd. Middels 
een wijziging zijn de afsteektijden van het vuurwerk aanzienlijk beperkt. Vanaf dit jaar mag vuurwerk enkel 
nog op oudjaarsavond worden afgestoken vanaf 18.00 uur en niet meer vanaf 's ochtends 10.00 uur. De 
beperking van de afsteektijden beoogt gevaar, schade en overlast te voorkomen. Gezien het feit dat het 
aanwijzen van vuurwerkvrije zones en de beperking van de afsteektijden nagenoeg hetzelfde doel dienen, 
is het de vraag of vuurwerkvrije zones (nog steeds) noodzakelijk zijn. 

Resultaat inspraak (Participatie wijk- en dorpsplatforms en politie) 
Bij de voorbereiding van het voorstel zijn de wijk- en dorpsplatforms benaderd om mee te denken over de 
vorm en inhoud van het voorstel. Daarnaast is ook de politie betrokken geweest bij de voorbereiding van 
het voorstel. 

Door de wijk- en dorpsplatforms en de politie zijn verschillende gebieden voorgesteld om aan te wijzen als 
vuurwerkvrijezones, te weten: 



Wijkplatform Binnenstad: gehele vuurwerkvrije zone in de binnenstad, binnen de Centrum Ringweg. 
Wijkplatform Schilderskwartier: vuurwerkvrije zone rondom winkelcentrum Tournoysveld. 
Dorpsplatform Harmeien: vuurwerkvrije zones rondom hondenasiel, bejaardenwoningen, panden met rieten 
daken, begraafplaatsen, tunnels en natuurgebieden. 
Politie: vuurwerkvrije zones rondom winkelcentrum Molenvliet, Wijkpark Molenvliet, Brediusbos, scholen en 
kinderspeeltuinen. 

Het wijkplatform Bloemen- en Bomenbuurt en de dorpsplatforms Kamerik en Zegveld zagen geen 
noodzaak om vuurwerkvrije zones aan te wijzen. 

Handhaving 
Bij de voorbereiding van het voorstel is ook de politie benaderd voor haar zienswijze op de handhaving van 
vuurwerkvrije zones. De politie heeft aangegeven dat de aanpak van vuurwerkoverlast geen prioriteit heeft. 
De politie zit in een periode met relatief veel woninginbraken. Dit heeft de hoogste prioriteit naast natuurlijk 
de reguliere 1-1-2 meldingen. Vuurwerkoverlast wordt daarom enkel opgepakt als er capaciteit voor is. 

Tijdens het ambtelijk vooroverleg voor het Districtelijk Veiligheidscollege West is bij de politie gepleit voor 
de inzet van vuurwerkkoppels in de week voorafgaand aan de jaarwisseling. Dit bleek in de daar 
voorgaande jaren een effectief middel om overlast door het vroegtijdig afsteken van vuurwerk te beperken. 
De politie heeft aangegeven de mogelijkheden hiervoor te gaan onderzoeken. De beschikbare menskracht 
richt zich in de week voor oud & nieuw op de algemene handhaving. Drie dagen voor oud en nieuw, 
tegelijkertijd met de verkoop van vuurwerk, richt de beschikbare menskracht zich specifiek op de 
handhaving van het Vuurwerkbesluit en het eventuele Aanwijzingsbesluit. 

Scenario's 
Vanwege de beperkte afsteektijden van vuurwerk en de lage prioritering van vuurwerkoverlast bij de politie, 
vraagt de burgemeester advies aan de raad ten aanzien van het al dan niet aanwijzen van vuurwerkvrije 
zones aan de hand van drie mogelijke scenario's, te weten: 

1. Geen vuurwerkvrije zones. 
Door de wijziging van het Vuurwerkbesluit (waardoor de afsteektijden van vuurwerk beperkt zijn) zijn 
vuurwerkvrije zones niet (meer) noodzakelijk. De minimale menskracht die beschikbaar is voor de 
handhaving kan zich volledig richten op de handhaving van de gewijzigde afsteektijden van vuurwerk. 

Argumenten/kanttekeningen 
Een voordeel is dat dit scenario goed te communiceren en makkelijker te handhaven is. Een nadeel is dat 
het niet tegemoet komt aan de geuite wens om vuurwerkvrije zones in te stellen. 

2. Panden met rieten daken, dierenasiels en kinderboerderijen aanwijzen als vuurwerkvrije zone. 
Naast de beperking van de afsteektijden van vuurwerk op grond van het Vuurwerkbesluit worden de 
panden met rieten daken, dierenasiels en kinderboerderijen aangewezen als vuurwerkvrije zone (straal van 
75 meter rondom het pand, andere gemeenten hanteren deze straal ook). 
De minimale menskracht die beschikbaar is voor de handhaving moet zich richten op de handhaving van 
de gewijzigde afsteektijden van vuurwerk en op de handhaving van deze vuurwerkvrije zone. Bij, een door 
de toezichthouder geconstateerde, overtreding van het Vuurwerkbesluit en/of Aanwijzingsbesluit wordt de 
overtreder beboet. 

Argumenten/kanttekeningen 
Panden met rieten daken lopen reëel gevaar bij het in de buurt afsteken van vuurwerk. Ook in onze 
gemeente zijn hier helaas voorbeelden van. Vuurwerk en dieren gaan niet samen. Het gehoor van o.a. 
katten en honden is veel gevoeliger dan van mensen. De harde knallen maar ook sissen, fluiten en andere 
hoge tonen zorgen voor veel angst en stress. Vanwege de brandveiligheid en ter voorkoming van onnodig 
dierenleed verdient dit scenario zeker aanbeveling. 
Een kanttekening hierbij is dat de handhaving extra inzet van de BOA's vergt en dus ook extra kosten met 
zich mee brengt (€ 33,00 per uur). Daarnaast is het de vraag of er in de praktijk wel voldoende 
gehandhaafd kan worden. Onvoldoende handhaving schaadt immers het publieke vertrouwen in de 
overheid. 



3. Binnenstad, panden met rieten daken, dierenasiels en kinderboerderijen, het Brediuspark en 
Molenvlietpark aanwijzen als vuurwerkvrije zone. 
Naast de beperking van de afsteektijden van vuurwerk op grond van het Vuurwerkbesluit worden de 
Binnenstad (het gebied op en binnen de Singel), de panden met rieten daken, dierenasiels en 
kinderboerderijen, het Brediuspark en Molenvlietpark aangewezen als vuurwerkvrije zone. Voorde 
Binnenstad geldt de vuurwerkvrije zone niet tussen 00.00 uur en 02.00 uur. De minimale menskracht die 
beschikbaar is voor de handhaving moet zich richten op de handhaving van de gewijzigde afsteektijden van 
vuurwerk en op de handhaving van de vuurwerkvrije zones. Bij, een door de toezichthouder 
geconstateerde, overtreding van het Vuurwerkbesluit en/of Aanwijzingsbesluit wordt overtreder beboet. 
Hiervoor geldt dat hoe meer vuurwerkvrije zones in de gemeente worden aangewezen, hoe meer 
menskracht nodig is. 

Argumenten/kanttekeningen 
In de binnenstad is er relatief veel en ook hoge bebouwing aanwezig waardoor er ook relatief meer overlast 
wordt ervaren. Om het afsteken niet helemaal onmogelijk te maken is ervoor gekozen om een uitzondering 
te maken tussen 00.00 en 02.00 uur. Het Molenvlietpark en het Brediuspark zijn op advies van de politie 
opgenomen omdat hier in het verleden veel overlast en schade werd ervaren (o.a. opblazen van 
prullenbakken). Bovendien is hier door het ontbreken van bebouwing geen sociale controle mogelijk en zijn 
de parken redelijk afgebakende gebieden. Het nadeel van dit scenario is dat een nog grotere inzet van 
menskracht nodig is voor de handhaving. 

Communicatie 
Om de inwoners in te lichten over de gewijzigde afsteektijden van vuurwerk is er een communicatieplan 
opgesteld. Indien er vuurwerkvrije zones worden aangewezen zal daar ook specifiek aandacht aan worden 
besteed. 

Kernboodschap: 

Kennis te nemen van de drie mogelijke scenario's ten aanzien van het instellen van mogelijke vuurwerkvrije 
zones te weten: 
1. Geen vuurwerkvrije zones aanwijzen. 
2. Panden met rieten daken aanwijzen als vuurwerkvrije zone (straal van 75 meter rondom het pand). 
3. Binnenstad, panden met rieten daken, en het Brediuspark en het Molenvlietpark aanwijzen als 

vuurwerkvrije zone. 

Hierbij dient in acht te worden genomen dat afhankelijk van het te kiezen scenario meer menskracht nodig 
is voor de handhaving. 
De raad wordt gevraagd de burgemeester te adviseren over het meest gewenste scenario en dit zo spoedig 
mogelijk te agenderen. 

Vervolg: 

Afhankelijk van het advies van de raad aan de burgemeester zal het college via een aanwijzingsbesluit 
vuurwerkvrije zones instellen. 

Bijlagen: 
N.v.t. 
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