
Motie – Vuurwerkverbod 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op donderdag 17 november 2022, bij de 
bespreking van de Programmabegroting 2023,

constaterende dat:
1. sinds 1 december 2020 een landelijk verbod is op het afsteken van vuurwerk uit categorie 

F3, knalvuurwerk (zoals rotjes), knalstrengen (zoals Chinese matten), enkelshotsbuizen 
(single shots) en vuurpijlen, maar dat siervuurwerk nog mag worden afgestoken door 
consumenten;

2. in Woerden, in de maanden voorafgaand aan de jaarwisseling en tijdens de jaarwisseling, 
stelselmatig knalvuurwerk illegaal wordt afgestoken;

3. dit afsteken van siervuurwerk en illegaal knalvuurwerk tijdens de vorige jaarwisseling geleid 
heeft tot een fors bedrag aan schade aan objecten in de openbare ruimte (€30.000,-) en 
geleid heeft tot een groot aantal klachten over stress en overlast bij mensen en dieren, 
binnengekomen bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast (391 meldingen);

4. maatschappelijk een groeiende meerderheid is ontstaan voor een algeheel verbod op 
consumentenvuurwerk;

5. gemeenten wel zelf tot een plaatselijk algeheel verbod op het afsteken van 
consumentenvuurwerk kunnen overgaan en dat grote gemeenten zoals Amsterdam en 
Rotterdam dat al gedaan hebben,

overwegende dat:
1. een lokaal vuurwerkverbod niet meer te realiseren is voor aankomende jaarwisseling, maar 

dat Woerden wel een volgende stap kan zetten op weg naar een plezierige jaarwisseling 
voor iedereen;

2. carbidschieten nog nooit zo populair is geweest, nu het afsteken van bepaalde soorten 
vuurwerk inmiddels verboden is en carbidschieten in of dichtbij de bewoonde omgeving ook 
zorgt voor overlast,

verzoekt het college:
1. zolang er geen verbod is op carbidschieten, in navolging van andere gemeenten, in de APV 

van gemeente Woerden ten aanzien van carbidschieten gedetailleerde regels op te nemen 
over een geruime afstand tot de bebouwde kom en dierenverblijven en hiervoor een 
voorstel aan de raad aan te bieden;

2. bij het evaluatiemoment van jaarwisseling 2022/2023, aan de raad de details bekend te 
maken omtrent het aantal binnengekomen meldingen van vuurwerkoverlast via het 
ingestelde gemeentelijke e-mailadres, de daarbij meest genoemde plaatsen waar overlast 
werd ondervonden en andere relevante zaken uit de meldingen;

3. voor de jaarwisseling 2023/2024 een plaatselijk vuurwerkverbod in te stellen, zodat in de 
gemeente Woerden nergens meer vuurwerk afgestoken mag worden door consumenten, 
behalve op door het college aangewezen plekken en dat op die plekken voorzien wordt in 
een (kleinschalige) professionele vuurwerkshow, een aftelmoment, livemuziek en horeca;

4. voor het organiseren van leuke alternatieven voor jong en oud rondom de jaarwisseling 
samenwerking te zoeken met Woerdense verenigingen en ondernemers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Femke Merel van Kooten, Splinter
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