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Geachte raadsleden, 
 
 
INLEIDING 

In de raadsinformatiebrief van 30 januari j.l. heb ik u geïnformeerd over het verloop van de jaarwisseling 

2020 en is ingegaan op de ontwikkelingen rondom een vuurwerkverbod. Als vervolg treft u hierbij een 

raadsinformatiebrief aan over het gebruik van vuurwerk met het oog op de jaarwisseling 2021. 

 

Na de jaarwisseling heb ik van enkele inwoners brieven ontvangen met de vraag een mogelijk 

vuurwerkverbod te onderzoeken dan wel in te stellen. Hierbij heb ik aangegeven de mogelijkheid 

respectievelijk wenselijkheid van een totaal vuurwerkverbod in Albrandswaard alsook de impact van het 

besluit van gemeente Rotterdam (totaal vuurwerkverbod) nader te bekijken. Zoals aangekondigd 

informeren wij u over de uitkomsten. 
 
KERNBOODSCHAP 

Landelijke lijn volgen 

Het uitgangspunt is voor 2021 de landelijk lijn te volgen in Albrandswaard en (nog) niet over te gaan tot 

een totaal vuurwerkverbod, zoals de gemeente Rotterdam. Het is lastig in te schatten in hoeverre er een 

overloop zal komen vanuit Rotterdam. Op dit moment is de verwachting dat dit niet het geval wordt. In de 

periode voorafgaand aan de jaarwisseling monitoren we nauwkeurig op eventuele overloop. Indien nodig 

gaan we over tot aanvullende maatregelen.  

We verwachten dat de wetgeving dat ingaat voor komende jaarwisseling voldoende beperkingen biedt, 

om de jaarwisseling voor de inwoners van Albrandswaard feestelijk en veilig te laten verlopen. Op basis 

van de kennis van nu is dit een reële inschatting. De komende jaarwisseling gaan we bekijken hoe de 

nieuwe wetgeving en regelingen uitpakken. Mocht het nodig zijn om in Albrandswaard aanvullende 

maatregelen te nemen, dan spelen we hier voor de jaarwisseling 2021 op in.   
 



  

 
 
 
 

 

  
 
CONSEQUENTIES 

Gemeenten Barendrecht en Ridderkerk volgen de landelijke lijn 

We hebben rekening gehouden met de effecten van omliggende gemeenten die mogelijk als reactie op 

het besluit van gemeente Rotterdam aanvullende maatregelen gaan nemen. Vooralsnog is dit niet het 

geval. Dit betekent dat de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk dezelfde lijn volgen als gemeente 

Albrandswaard.   

 

In gemeente Albrandswaard hebben we twee vuurwerkverkooppunten. Het is mogelijk te besluiten tot 

een verbod op de verkoop van al het vuurwerk, om het gebruik van vuurwerk en de gevolgen daarvan 

verder te beperken. Vooralsnog besluiten we hier niet toe. De ondernemers zijn niet voorbereid op 

mogelijke extra beperkingen vanuit de gemeente, naast de landelijke maatregelen. Mocht dit veranderen, 

dan nemen we ruim de tijd voor een definitief besluit om de effecten zorgvuldig af te stemmen met onze 

verkooppunten.  
 
VERVOLG 

APV wijziging bij totaalverbod 

Mocht u ondanks bovenstaande overwegingen toch een totaalverbod willen instellen voor de komende 

jaarwisseling, dan is een APV wijziging noodzakelijk. De actualisatie van de APV staat gepland voor het 

einde van het jaar. De behandeling moet minimaal verplaatst worden naar de raadsvergadering van 5 

oktober 2020, om ervoor te zorgen dat de benodigde APV bepaling in werking is getreden voor komende 

jaarwisseling. Dit betekent dat voor het zomerreces een raadsvoorstel gereed moet zijn.  

 
TOELICHTING 
Huidige situatie  

In Albrandswaard mag vuurwerk afgestoken en verkocht worden, met een aantal beperkingen op basis 

van landelijke en lokale regelgeving (APV). Zo zijn op basis van de APV gedeeltelijke vuurwerkverboden 

mogelijk, de zogenaamde vuurwerkvrije zones. In onze gemeente hebben we 14 vuurwerkvrije zones.  

 

Komende jaarwisseling gaat het verbod in op categorie F3 vuurwerk (zoals ratelbanden en Chinese 

rollen), singleshots (ook categorie F2) en is het kabinet voornemens ook knalvuurwerk en vuurpijlen te 

verbieden voor consumenten. Het kabinet wil dat mensen de mogelijkheid behouden om op een prettige 

manier vuurwerk af te steken. Het lichte vuurwerk in de categorie F1 (kindervuurwerk, sterretjes en 

dergelijke) en verschillende soorten siervuurwerk in de categorie F2 blijven daarom toegestaan voor 

consumenten. Het gaat dan onder meer om fonteinen en tollen.  

Bij de laatste wijziging van het Vuurwerkbesluit op 29 november 2019 heeft de regering bevestigd dat 

gemeenten de bevoegdheid hebben om hun grondgebied geheel of gedeeltelijk vuurwerkvrij te maken. In 

hoeverre er een landelijk verbod op vuurwerk komt, is nog niet te zeggen. 

 

In gemeente Rotterdam is op 30 januari 2020 per motie door de raad besloten dat zij voorstander zijn van 

een algeheel vuurwerkverbod. Voor Rotterdammers wordt het mogelijk om alternatieve shows of 
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bijeenkomsten te laten organiseren, zoals de extra vuurwerkshows bij de jaarwisseling 2020 in Hoek van 

Holland en Nesselande. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
De burgemeester van Albrandswaard  
 

 
 
drs. Jolanda de Witte 


