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Schriftelijke vragen ex. Artikel 39 van het Reglement van Orde  

 

“Terugdringen vuurwerkoverlast” 

 

Geacht college, 

Oud en nieuw staat weer voor de deur. Traditioneel gaat dit feest gepaard met vuurwerkoverlast. In 
de laatste jaren is zwaarte van het vuurwerk dat wordt afgestoken toegenomen. Steeds meer 
mensen storen zich aan vuurwerkoverlast. Dit blijkt onder andere uit  het aantal meldingen op de 
website van vuurwerkoverlast.nl. Er kwamen in 2013 tienduizenden meldingen binnen over harde 
knallen, schade en stress bij (huis-)dieren. Ook is er sprake van aanzienlijke milieuvervuiling: fijnstof 
in de lucht en zware metalen in de bodem en het water. De landelijke overheid doet weinig om de 
vuurwerkoverlast tegen te gaan.  

Een algeheel verbod op vuurwerk is niet wat onze fractie voor ogen heeft. Handhaven van een 
vuurwerkverbod is niet eenvoudig  en kostbaar. De Bossche Groenen zijn van mening dat de 
vuurwerktraditie zou moeten worden gemoderniseerd. Wij denken daarbij aan  het houden van 
gemeentelijke vuurwerkshows waarbij milieu vriendelijk vuurwerk veilig en professioneel wordt 
afgestoken. In veel landen gebeurt het al op deze manier. Hierdoor heb je wel de voordelen van 
vuurwerk, maar zijn de nadelen minimaal.  

Vuurwerk kan heel erg mooi zijn en bijdragen aan het markeren van een feestelijke gebeurtenis. 
Onze fractie wil daarom de volgende vragen aan het college stellen: 

1. Is het college van mening dat vuurwerk  gepaard gaat met aanzienlijke overlast voor mens en 
dier? 

2. Denkt het college dat het organiseren van een gemeentelijke vuurwerkshow bij kan dragen 
aan het terug dringen van de overlast?  

a. Zo ja, is het college bereid om eventueel samen met commerciële initiatiefnemers 
een gemeentelijke vuurwerkshow  te organiseren?  

b. Zo nee, waarom niet? 

Onze fractie is van mening dat een beperking van de tijden waarop vuurwerk mag worden 
afgestoken kan bijdragen aan het terugdringen van de overlast (tussen 23:00-1:00).  

3. Is het college met ons van mening dat door de tijden waarop vuurwerk mag worden 
afgestoken te beperken,  de overlast kan worden  verminderd? 

a. Zo ja, is zij bereid om deze maatregel in te voeren? 

 

De fractie van de Bossche Groenen,    

J. Hendrickx 
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Onderwerp : Uw vragen ex. art. 39 RvO inzake vuurwerkoverlast 
 
 
Geachte mevrouw Hendrickx, 
 
In uw brief van 24 november 2014 stelt u raadsvragen ex artikel 39 Reglement van Orde inzake 
vuurwerkoverlast. 
 
Op deze vragen kunnen wij u het volgende antwoorden: 
 
 
Vraag 1: Is het college van mening dat vuurwerk gepaard gaat met aanzienlijke overlast 

voor mens en dier?  
 
Antwoord: 

 
Ja, het gebruik van vuurwerk kan tot overlast leiden voor mens en dier. Gelet op 
de omvang van het afsteken van vuurwerk in Nederland op oudjaarsavond, 
beleven er ook erg veel mensen plezier aan. 
 

Vraag 3: 
 
 
 
 
 
Antwoord: 
 
 
 
 
Vraag 2: 

Denkt het college dat het organiseren van een gemeentelijke vuurwerkshow bij 
kan dragen aan het terug dringen van de overlast?  
a. Zo ja, is het college bereid om eventueel samen met commerciële 
initiatiefnemers een gemeentelijke vuurwerkshow te organiseren?  
b. Zo nee, waarom niet? 
 
Nee. De ervaring leert dat een dergelijke vuurwerkshow nauwelijks leidt tot 
vermindering van het vuurwerk dat particulier wordt afgestoken. Het beperken 
van de tijden dat vuurwerk mag worden afgestoken, draagt ons inzien meer bij 
aan het terugdringen van de overlast. 
 
Is het college met ons van mening dat door de tijden waarop vuurwerk mag 
worden afgestoken te beperken, de overlast kan worden verminderd? 
a. Zo ja, is zij bereid om deze maatregel in te voeren? 
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Antwoord: 

 
Het beperken van de tijden dat consumentenvuurwerk mag worden afgestoken 
is landelijk geregeld in het Vuurwerkbesluit. Dat besluit is gewijzigd op 29 
oktober 2014 en op 10 december 2014 in werking getreden.  
De wijziging houdt in dat de tijden zijn beperkt van 31 december 18.00 uur  (was 
10.00 uur) tot 1 januari 2.00 uur. 

 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
 
mr. drs. I.A.M. Woestenberg      mr. dr. A.G.J.M. Rombouts 
 
 
 
 
 
Bijlage(n): 
 


