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RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 
20R.00150 
 
 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 3 maart 2020 

Portefeuillehouder(s) : Burgemeester 
Portefeuille(s) : openbare orde en veiligheid 

Contactpersoon : M. van Wijk 

Tel.nr. : 8295 

E-mailadres : wijk.m@woerden.nl 
 
 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door Hendrie van Assem en Jeanet de Mari van de Fractie van 
Inwonersbelangen over aanpassen APV vuurwerk verkoop op 31 december. 

Beantwoording van de vragen: 

1. Is het college het met Inwonersbelangen eens dat de Algemene Plaatselijke Verordening 

(APV) wel degelijk de beleidsregels gewijzigd kan worden? 

Nee. In Nederland is de verkoop van vuurwerk aan zeer strenge regels gebonden in verband met 

veiligheid en om overlast te voorkomen.  

In artikel 2.3.2. van het Vuurwerkbesluit staat het volgende met betrekking tot de verkoop van 
vuurwerk: 
1. Het is verboden consumentenvuurwerk ter beschikking te stellen aan een particulier. 
2. Het verbod geldt niet op 29, 30 en 31 december met dien verstande dat als een van deze dagen 
een zondag is het verbod eveneens op die zondag geldt, in welk geval het verbod om vuurwerk ter 
beschikking te stellen dan niet geldt op 28 december. 
Naast de APV is er in Woerden geen aanvullend lokaal beleid en is het vuurwerk dus sec 
gereguleerd door de APV en het Vuurwerkbesluit. De gemeente Woerden kan niet van deze 
landelijke verkoopregels afwijken. 

 

2. Kan het college aangeven wat de mogelijkheden kunnen zijn om vuurwerk en de verkoop 

ervan in de APV te reguleren? 

De model Algemene Plaatselijke Verordening (APV) heeft verschillende artikelen opgenomen 
waarmee activiteiten met vuurwerk zijn te reguleren. Het is mogelijk om een verbod op te nemen 
om vuurwerk af te steken op bepaalde plaatsen. Het ontbranden van vuurwerk tijdens een 
evenement kan gebonden zijn aan een evenementenvergunning. De verkoop van vuurwerk kan 
gebonden zijn aan een verkoopvergunning.  
Daarnaast overwegen steeds meer gemeenten toch een algeheel vuurwerkverbod van het afsteken 
van vuurwerk. De VNG wijst in dit verband op het volgende:  
Een gemeente bepaalt zelf het geschikte moment om een algeheel vuurwerkverbod in te voeren. 
Wel geven wij mee dat ondernemers voor de vuurwerkverkoop al investeringen en uitgaven kunnen 
hebben gedaan. Ook zijn er afspraken nodig over de handhaving van een algeheel vuurwerkverbod 
tussen gemeente (BOA inzet) en politie. Verder adviseren wij gemeenten om met het oog op 
Europees recht bij de motivering in de toelichting van de Algemene Plaatselijke Verordening 
overwegingen op te nemen waarom het verbod naar lokale omstandigheden geschikt, proportioneel 
en noodzakelijk is om redenen van openbare orde, openbare veiligheid, de volksgezondheid of de 
bescherming van het milieu. 
Zoals al eerder is aangegeven bij de beantwoording van de technische vragen over vuurwerk in 
Woerden  van Progressief Woerden (corsanummer 20R.00087 d.d. 29 januari 2020) is het college 
geen voorstander van een algeheel vuurwerkverbod van het afsteken van vuurwerk of het instellen 
van vuurwerkvrije zones in verband met de moeilijke handhaafbaarheid. Ook een meerderheid van 
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de raad heeft tijdens de Politieke Avond op 30 januari jl. aangegeven geen voorstander te zijn van 
een algemeen vuurwerkverbod voor het afsteken van vuurwerk. 
 

Tot slot geldt dat het aantal verkooppunten van vuurwerk in de gemeente Woerden al zeer beperkt 
is (3 stuks waarvan, 1 in Harmelen en 2 in Woerden).   
 

3. De verkoop van vuurwerk kan gebonden zijn aan een verkoopvergunning hierin zou 

opgenomen kunnen worden dat de verkoop uitsluitend mag plaatsvinden op 31 december, 

kan en wil het college hierin actie ondernemen? 

Nee. Als een bedrijf vuurwerk wil verkopen heeft zij een vergunning nodig van de gemeente en 

dient daarvoor een aanvraag te worden ingediend. Het vuurwerk dat het bedrijf verkoopt moet 

voldoen aan de wettelijke eisen van het Vuurwerkbesluit. De verkoopdagen waren in 2019 zaterdag 

28, maandag 30 en dinsdag 31 december.  

De gemeente (team VTH) vraagt vooraf aan de vergunningverlening advies aan de 

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). Deze dienst gaat voor controle langs bij de 

aangevraagde locatie en stuurt de gemeente een setje met concept voorwaarden voor de 

verkoopvergunning. 

De voorwaarden (die in principe elk jaar hetzelfde zijn) die aan een verkoopvergunning worden 

verbonden zijn de volgende: 

1. u moet zich houden aan de voorschriften van het Vuurwerkbesluit. Voor vragen hierover kunt u 

contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Utrecht, telefoonnummer 088-0225000;  

2. u moet er op toezien dat er binnen een straal van 100 meter rond de verkoopinrichting geen 

vuurwerk op de openbare weg wordt afgestoken;  

3. u moet aanwijzingen van politie en brandweer terstond opvolgen. 

Zoals al bij vraag 1 is aangegeven kan de gemeente de verkoop niet beperken tot uitsluitend 31 
december. 

 

 
Bijlagen: 
 
De ingekomen brief met corsanummer: 20.002883. 
 
 

 

 



 
 

Artikel 42 vragen 
Aanpassen APV vuurwerk verkoop op 31 december 

 
 

Inleiding 

Op 30 januari 2020 is er een Politieke avond in de raadszaal van de gemeente Woerden 

georganiseerd met als thema een Politiek en maatschappelijk gesprek over vuurwerk in 

Woerden. 

Tijdens deze vergadering werd door de burgemeester Molkenboer het volgende 

aangegeven: 

Vuurwerkbeleid wordt landelijk bepaald, de grootse overlast gaat  ontstaan op het moment 

dat het verkoop van vuurwerk van start gaat. Daarnaast is het uitermate lastig om te 

handhaven aangezien een politieagent of een BOA het moet zien dat iemand vuurwerk 

afsteekt dan pas kan hier worden tegen opgetreden. Er zal hier een additionele wetgeving 

voor nodig moeten zijn/komen wil je hier effectief kunnen optreden en handhaven.  

Zodat  het in bezit hebben van dergelijk vuurwerk op vast gestelde tijden strengen 

gehandhaafd kan worden. 

 

Door INWONERSBELANGEN is tijdens deze bijeenkomst een vraag gesteld: Is het mogelijk 

om in de APV op te nemen dat de verkoop van vuurwerk beperkt kan worden op 31 

december in plaats van drie dagen van te voren?  

Antwoord dat is gegeven: Dat wordt landelijke bepaald de verkoop is in overleg met de 

vuurwerkbranche afgestemd en daar heeft de gemeente Woerden geen invloed op. 

 

Onze vragen: 

1. Is het college het met INWONERSBELANGEN eens dat de Algemene Plaatselijk 

Verordening (APV) wel degelijk de beleidsregels gewijzigd kan worden? 

2. Kan het college aangeven wat de mogelijkheden kunnen zijn om vuurwerk en de 

verkoop ervan in de APV te reguleren? 

3. De verkoop van vuurwerk kan gebonden zijn aan een verkoopvergunning hierin zou 

opgenomen kunnen worden dat de verkoop uitsluitend mag plaatsvinden op 31 

december, kan en wil het college hierin actie ondernemen? 

 

Bron:https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Woerden/3855

51/385551_5.html 

https://gemeenteraad.woerden.nl/zoeken/apv/ 

 

Hendrie van Assem en Jeanet de Mari, Inwonersbelangen. 

 

Bij onduidelijkheden of gewenste toelichting graag contact opnemen met  

Jeanet de Mari (06-29733906) 

Hendrie van Assem (06 - 39137890) 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Woerden/385551/385551_5.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Woerden/385551/385551_5.html
https://gemeenteraad.woerden.nl/zoeken/apv/
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