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“vreemd aan de orde van de dag”
Vuurwerkmanifest
via griffier@velsen.nl
Aan de voorzitter van de Raad
Geachte voorzitter,
Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 42, lid 6, Regiement van Orde een motie
vreemd aan de orde van de dag indienen met als onderwerp ‘Vuurwerkmanifest’, in de de
raadsvergadering van 30-01-2020.
De motie iuidt als volgt:
De raad van de gemeente Velsen constateert dat:
•
•
•

De overlast en schade van vuunverk jaar op jaar toeneemt, evenals de andere aan vuunwerk
gerelateerde incidenten:
De jaarlijkse schade aan gemeentelijke eigendommen ca €43.000 bedraagt;
Het afsteken van vuurwerk niet alleen overlast oplevert voor mens en dier, maar ook veel
vervuiling veroorzaakt, zowel wat betreft de luchtkwaliteit als wat er na het afsteken aan plastic in
de natuur achterblijft.

De raad van de gemeente Velsen is van oordeel dat:
•

•
•

De jaarlijkse schade aan publieke eigendommen, het aantal mensen dat gewond raakt, de angst
die dieren ondergaan en de gevaarzetting voor hulpverleners ieder jaar tijdens de jaarwisseling
volstrekt onacceptabel is;
Er uit verschillende peilingen in Velsen blijkt dat er draagvlak is voor een verbod van vuurwerk;
De huidige situatie praktisch niet te handhaven is.

En verzoekt het college:
•

De gemeente Velsen aan te sluiten bij het Nationaal Vuurwerkmanifest waarin wordt gepleit voor
een verbod op consumentenvuurwerk;
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•
•

•
•
•

Zich daarnaast via de diplomatieke kanalen bij de landelijke overheid in te zetten voor een
landelijk verbod op consumentenvuurwerk, zowel de verkoop als het afsteken ervan;
Een plan uit te werken voor één of meerdere alternatieve centrale vuurwerkshow(s) in de
gemeente met Oud en Nieuw en dit plan bij de eerstvolgende perspectiefnota, tezamen met een
financieel voorstel daarvoor, aan de raad voor te leggen;
In dat plan ten minste op te nemen dat inwoners actief worden betrokken bij de eventuele
organiti»r6£x-f-'iCy
Daarbij ook nadrukkelijk te kijken naar milieuvriendelijke varianten zoals drone shows;
Daarbij tevens nadrukkelijk de veiligheid in ogenschouw te nemen van inwoners die deze
show(s) zouden willen bezoeken, maar zich daarbij, voordat een landelijk verbod van kracht is,
mogelijk door een omgeving moeten begeven waarin nog massaal zelf vuurwerk wordt
afgestoken.

Toelichting:
In het Nationaal Vuurwerkmanifest vinden organisaties, particulieren en overheidsinstanties elkaar in
een gezamenlijke oproep aan de landelijke overheid om consumentenvuurwerk te verbieden
(https://vuurwerkmanifest.nl/).
De jaarlijkse schade aan mens, dier, mileu en eigendommen staat niet meer in verhouding met het feest
dat het zou moeten zijn. Daarom is het tijd dat consumentenvuurwerk verboden wordt.
Als alternatief zou de gemeente wel een of meerdere centrale vuurwerkshows aan moeten bieden, zodat
inwoners die op een verantwoorde manier gezamenlijk van vuurwerk willen genieten en zo op een
feestelijke manier het nieuwe jaar in willen luiden, daartoe de mogelijkheid behouden. Door nu al na te
denken over alternatieve shows en deze mogelijk al te houden voordat een landelijk verbod van
consumentenvuurwerk van kracht wordt, kunnen onze inwoners alvast wennen aan een andere, maar
bovenal veiligere manier van Nieuwjaar vieren.
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