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Bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel van raadslid Van Lammeren (PvdD)
getiteld "Stop op het afsteken van vuurwerk door particulieren: op naar een
professionele vuurwerkshow van formaat"

Geachte raadsleden,
Op 16 oktober 2016 heeft raadslid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) een initiatiefvoorstel
"Stop op het afsteken van vuurwerk door particulieren: op naar een professionele vuurwerkshow
van formaat" ingediend. Op zo december 2o17 heeft de Raad hiermee ingestemd. Met dit voorstel
wordt het College gevraagd om:
i.

in Amsterdam minimaal één professionele vuurwerkshow van formaat vanaf de jaarwisseling
2018-2019 te organiseren met zo milieuvriendelijk mogelijk vuurwerk;

2. het afsteken van vuurwerk door particulieren in Amsterdam zoveel mogelijk aan banden te
leggen door onder andere zoveel mogelijk vuurwerkvrije zones aan te wijzen;
3. bij overleg over vuurwerk met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van
Veiligheid en Justitie, en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
specifiek te vragen naar gemeentelijke bevoegdheden en aan te haken op de landelijke
wetgeving;
4. regels voor het afsteken van vuurwerk, ook buiten de jaarwisseling vast te leggen, zoals
uitsluiting tijdens het broedseizoen en verplichting van milieuvriendelijker vuurwerk en
opruimplicht.
Het College heeft kennis genomen van het initiatiefvoorstel en wil de komende jaren de wijze
waarop met vuurwerk rond de jaarwisseling wordt omgegaan veranderen. In deze brief wordt
zowel ingegaan op de lange termijn doelstelling als het beleid van de komende jaarwisseling. Ook
wordt ingegaan op de regels voor het afsteken van vuurwerk buiten de jaarwisseling.

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl.
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Lange termijn
Vuurwerk is voor een deel van de bevolking een waardevol onderdeel van de viering van Oud en
Nieuw. Tegelijkertijd zorgt het door particulieren afsteken van vuurwerk voor onveilige situaties.
Elk jaar vallen er door vuurwerk slachtoffers die met uiteenlopende verwondingen zoals
gehoorschade, brandwonden, oogletsel of zelfs het verlies van ledematen verzorgd moeten
worden. Bovendien leidt het afsteken van vuurwerk tot overlast voor mens en dier en schade aan
(publieke) eigendommen, mede omdat vuurwerk wordt gebruikt voor vandalisme.
Het College streeft ernaar om Oud en Nieuw voor iedereen feestelijk te laten verlopen en
tegelijkertijd de incidenten met vuurwerk en de overlast voor mens en dier als gevolg van het
afsteken van vuurwerk terug te dringen. Daartoe wil het College enerzijds de ruimte voor het
afsteken van vuurwerk door particulieren terugbrengen, anderzijds alternatieven bieden, zoals
georganiseerd vuurwerk.
Vanaf volgend jaar, de jaarwisseling van 2019/2020, wil het College van B&W naar een andere
benadering van vuurwerk. Niet langer zal het overal toegestaan zijn om vuurwerk af te steken
tenzij anders aangegeven (de vuurwerkvrije zones), maar vuurwerk zal alleen afgestoken mogen
worden op specifiek daartoe aangewezen plekken. In navolging van de gemeente Rotterdam wil
het College specifieke vuurwerkzones aanwijzen, waar het is toegestaan om vuurwerk af te
steken. In overleg met de Amsterdammer, stadsdelen, politie en hulpdiensten zullen geschikte
locaties worden gezocht.
Het belang van draagvlak
Het College acht het van belang dat het beleid aansluit bij het maatschappelijk debat over
vuurwerk. Dat debat is in ontwikkeling. Uit landelijke onderzoeken blijkt dat steeds meer mensen
voorstander zijn van een verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren (zeker in
combinatie met een georganiseerde vuurwerkshow). Tegelijkertijd blijkt er een relatief grote
minderheid vóór het afsteken van vuurwerk door particulieren. Draagvlak onder Amsterdammers
is cruciaal bij het verder inperken van het afsteken van vuurwerk door particulieren, ook vanuit het
perspectief van de handhaafbaarheid. Zonder draagvlak is een verbod op vuurwerk niet te
handhaven zolang vuurwerk als gevolg van nationaal beleid in Nederland ruim beschikbaar is.
Het College wil de Amsterdammer betrekken bij de ontwikkeling. Om te kunnen inschatten hoe de
Amsterdammer op dit moment kijkt naar de jaarwisseling en vuurwerk, krijgt OIS de opdracht om
voor komende jaarwisseling een representatieve peiling te organiseren. De peiling zal ingaan op
alternatieven die de gemeente kan bieden (zoals een vuurwerkshow) en de behoefte aan
vuurwerkzones in kaart brengen. Ook meet de peiling het draagvlak voor andere beperkende
maatregelen en een algeheel vuurwerkverbod. Het College kijkt nog naar andere alternatieven om
de Amsterdammer bij de invulling van Oud en Nieuw te betrekken.
Naar een landelijke oplossing
Zoals u weet heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid op verzoek van de G4 burgmeesters
onderzoek gedaan naar de veiligheidsrisico's van de jaarwisseling. De Onderzoeksraad beveelt
onder andere aan dat riskant vuurwerk, zoals vuurpijlen en knalvuurwerk, wordt verboden. Hoewel
de G4 burgemeesters deze aanbeveling hebben ondersteund, heeft het kabinet tot op heden
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besloten deze niet over te nemen. In een motie heeft de Tweede Kamer het kabinet opgeroepen
om een gemeentelijk vuurwerkverbod expliciet mogelijk te maken. Het kabinet heeft nog niet op
die motie gereageerd. De burgemeester zal de komende periode samen met de andere G4
burgemeesters lobbyen voor een strengere aanpak van vuurwerk. Voor een effectieve beperking
van vuurwerkoverlast is het noodzakelijk dat er een landelijk verbod op (bepaalde typen) vuurwerk
komt.
Vuurwerkbeleid jaarwisseling 2018/19
Voor de komende jaarwisseling is het beleid gericht op het stimuleren van mensen om niet meer
zelf vuurwerk af te steken en daarmee incidenten, overlast en dierenleed te bestrijden. Hiertoe
voert het College, naast de genoemde peiling van de stemming onder de bevolking, de volgende
activiteiten uit. Voor alle activiteiten geldt dat deze via communicatie onder de aandacht worden
gebracht.
Vanuit het evenennentenfonds wordt jaarlijks een financiële bijdrage geleverd aan een
centraal georganiseerd Oud en Nieuw aftelmoment. Zo wordt aan alle Amsterdammers en
bezoekers een centrale plek geboden om feestelijk het nieuwe jaar in te luiden. Tegelijkertijd
biedt het evenement een alternatief voor het afsteken van vuurwerk door particulieren. Gelijk
aan voorgaande jaren zal het een grootse en meeslepende vuurwerkshow zijn, die plaats vindt
op de Kop van Java.
Op basis van het inhoudelijke plan, de duurzaamheid van het evenement, de betrokkenheid
van een mediapartner, de ervaring met de organisatie van een aftelmoment en de
prijs/kwaliteit verhouding is gekozen om door twee partijen gezamenlijk de vuurwerkshow te
laten organiseren op de kop van Java. Het is de bedoeling dat deze vuurwerkshow wordt
uitgezonden op een nationale tv-zender. Het thema is 'Be kind to each other in 203.9'. In de
weken voor Oud & Nieuw wordt in elk stadsdeel, in samenwerking met een lichtkunstenaar,
een Lucky Angel geplaatst. Passanten kunnen plaats nemen tussen de vleugels en zich laten
fotograferen of een videoboodschap opnemen. Via social media worden deze
foto's/boodschappen verspreid. Op Oudjaarsavond zal een compilatie van deze boodschappen
te zien zijn op grote schermen en worden de Lucky Angels betrokken bij de show.
Al jaren hanteert de gemeente vuurwerkvrije zones rond dierinstellingen. Het betreft circa 45
zones en de ervaring met deze zones is goed; er komen nauwelijks klachten binnen over het
afsteken van vuurwerk in deze zones.
Dit jaar wil het College het aantal uitbreiden, namelijk door het aanwijzen van vuurwerkvrije
zones bij de ziekenhuizen. Op dit moment overlegt de gemeente hierover met de
ziekenhuizen in de stad.
Het College wil Amsterdammers de mogelijkheid bieden om in goed overleg met hun buren
afspraken te maken over vuurwerkvrije zones in de buurt. De gemeente Den Haag heeft
afgelopen jaarwisseling succesvol geëxperimenteerd met dergelijke bewonersinitiatieven.
Bewoners kunnen met elkaar afspraken maken om geen vuurwerk af te steken op een
afgebakende locatie, zoals de straat, een speeltuin of een pleintje. De gemeente gaat uit van
de kracht van de onderlinge afspraak en zal geen handhavingscapaciteit beschikbaar stellen
voor het afdwingen hiervan. Wel zullen dergelijke afspraken worden gefaciliteerd door het
beschikbaar stellen van borden waarop de afspraak wordt vermeld.
De handhavingscapaciteit zal informatie- en incidentgestuurd plaatsvinden. Dat betekent dat
de capaciteit ook dit jaar zo gericht mogelijk zal worden ingezet op zogenoemde hot spots en
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hot times. Ook wordt dit jaar ingezet op het verder stroomlijnen van de samenwerking tussen
toezicht en handhaving, politie, straatcoaches en bureau Halt.
Vuurwerk afsteken bij evenementen in het broedseizoen
Op 14 februari 2018 heeft de gemeenteraad de motie Van Lammeren/Boutkan aangenomen. De
motie draagt het College op om vuurwerk bij evenementen in Amsterdam tijdens het
broedseizoen te verbieden en dit te bespreken met het provinciaal bestuur. Het College
onderschrijft de inhoud van de motie, maar tekent hierbij aan dat de bevoegdheid voor het
verlenen van vergunningen voor het afsteken van vuurwerk op andere momenten dan
Nieuwjaarsnacht bij de provincie ligt. Nog deze maand zal het College een brief aan gedeputeerde
staten sturen waarin wij het College van Gedeputeerde Staten vragen om niet langer
vergunningen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk tijdens het broedseizoen. De
gemeenteraad zal worden geïnformeerd over de reactie van de provincie op deze brief.
Het College beschouwt het initiatiefvoorstel met deze bestuurlijke reactie als afgedaan.
Hoogachtend,
Het C le
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