
MOTIE over een niet op de agenda opgenomen onderwerp
Art. 29 RvO

Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Goeree-Overflakkee

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp

Onderwerp: landelijk verbod consumentenvuurwerk

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee in vergadering bijeen op 9 maart 2023

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat;

1. mensen en dieren rondom de jaarwisseling ernstige hinder ondervinden van het 
afsteken van consumentenvuurwerk;

2. het afsteken van vuurwerk de luchtkwaliteit ernstig verslechtert en kan zorgen voor 
ongezonde concentraties van fijnstof in de lucht;

3. er een aanzienlijk risico op letselschade en andere schade is;
4. dat burgemeesters, politiebonden, landelijke politieke partijen, artsen- en 

patiëntenverenigingen, dierenwelzijnsorganisaties etc. (vaak al jaren) oproepen tot 
een landelijk vuurwerkverbod;

5. dat handhavers en hulpverleners soms ernstig belemmerd worden en niet veilig 
kunnen werken door misbruik van vuurwerk;

6. op het eiland in de maanden voorafgaand aan de jaarwisseling en tijdens de 
jaarwisseling stelselmatig (zwaar) knalvuurwerk illegaal wordt afgestoken;

7. het afsteken van siervuurwerk en illegaal knalvuurwerk ook tijdens de afgelopen 
jaarwisseling weer geleid heeft tot een fors bedrag aan schade aan objecten in de 
openbare ruimte;

8. maatschappelijk een groeiende meerderheid is ontstaan voor een algeheel verbod op
consumentenvuurwerk.

overwegende dat;

1. het afsteken van vuurwerk voor een deel van de bevolking een belemmering is om 
deel te nemen aan de feestelijkheden rondom de jaarwisseling;

2. het gebruik van consumentenvuurwerk aantoonbaar negatieve gevolgen heeft voor 
de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid en milieu, terwijl bij wet de overheid 
deze levensvoorwaarden juist zou moeten bevorderen;

3. dat een landelijk verbod efficiënter is dan een eventueel lokaal vuurwerkverbod;
4. dat een landelijk verbod gepaard zal gaan met betere handhavingsmogelijkheden;
5. vuurwerkshows door professionals kunnen bijdragen aan het oud en nieuw-

feestgevoel zonder schade voor mens, dier en milieu;
6. de 12 gemeenten die met de jaarwisseling hun nek hebben uitgestoken met een 

“vuurwerkverbod” steun verdienen in hun oproep aan het kabinet om te komen tot 
een veilige jaarwisseling voor iedereen.



verzoekt het college;

een brief op te stellen aan de minister van Justitie en Veiligheid waarin zij de
oproep van de 12 gemeenten om naar een veilige jaarwisseling te komen
ondersteunt. Een kopie van deze brief te sturen aan de VNG en aan de
verschillende Tweede Kamerfracties.

    
en gaat over tot de orde van de dag.
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