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Geachte heer Littooij,
Bij schrijven van 24 juli 2018 heeft u ons verzocht de standpunten en ervaringen binnen
de gemeente met het gebruik van vuurwerk en een mogelijk lokaal verbod kenbaar te
maken. Dit als input voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRR van 24
september 2018. In deze brief kunt u ons standpunt lezen.
Lokaal vuurwerkverbod
Wij zijn geen voorstander van een lokaal verbod om vuurwerk af te steken, maar
voorstander van een landelijk verbod tot het afsteken van zwaar vuurwerk. Als een
vuurwerkverbod aan iedere gemeente zelf wordt overgelaten, ontstaat voor de gemeente
een groot afbreukrisico. Waarom in de ene gemeente wel en in de andere niet? Een lokaal
vuurwerkverbod is bij het ontbreken van landelijke wetgeving niet handhaafbaar. Het
moeten inzetten van eigen beveiligers, naast de kosten van een professionele
uitvoeringsorganisatie die het vuurwerk afsteekt, betekent dat de kosten van individuele
vuurwerkconsumenten naar de lokale overheid worden verlegd.
Vuurwerkvrijezones
In Brielle wordt al vele jaren lokaal maatwerk toegepast door het instellen van
vuurwerkvrijezones in en nabij een fietstunnel en voetgangerstunnel en in de nabijheid van
het Streekverpleeghuis De Plantage, Het Catharina Gasthuis en de begraafplaatsen
gelegen in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal. De vuurwerkvrijezones zijn aangewezen
vanuit het oogpunt van sociale en maatschappelijke ongewenstheid om daar vuurwerk af
te steken en naar aanleiding van een ernstig vuurwerkincident in een tunnel. Het
aanwijzen van deze vuurwerkvrijezones past bij de situatie in Brielle en behoeft vooralsnog
geen uitbreiding naar meer vuurwerkvrijezones of een algeheel vuurwerkverbod.
Conclusie
Voorgaande overwegende zijn wij niet voornemens om de hele gemeente Brielle aan te
wijzen als vuurwerkvrijezone. Het is ons bekend dat het kabinet besloten heeft geen
algeheel landelijk verbod op vuurwerk in te stellen. Wij adviseren het Algemeen Bestuur
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van de VRR om gezamenlijk een reactie op te stellen en de minister van Justitie en
Veiligheid te verzoeken dit besluit te heroverwegen en het vuurwerkverbod te regelen via
landelijke wet- en regelgeving.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Brielle,
de secretaris,

de burgemeester,

Mw. N. van Waart

G.G.J. Rensen
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