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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De ontwikkelingen met betrekking tot vuurwerkmaatregelen, mede in relatie tot de maatregelen
tegen de verspreiding van het coronavirus.
Inleiding
De jaarwisseling moet feestelijk en veilig zijn. De gemeente speelt een belangrijke rol bij een
veilige en prettige jaarwisseling. De gemeente kan bijvoorbeeld een gedeelte of de gehele
gemeente aanwijzen als vuurwerkvrijezone. Dit zou een aanvullende maatregel zijn bovenop het
landelijk verbod op F3-vuurwerk (zoals ratelbanden en Chinese rollen), knalvuurwerk en
vuurpijlen. Dit landelijk verbod gaat de komende jaarwisseling voor het eerst in en is conform het
advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uit 2017. De OVV adviseert lokale
vuurwerkvrijezones overigens gepaard te laten gaan met een alternatief, zoals een
vuurwerkshow, wijkvuurwerkverenigingen of het organiseren van een evenement.
Kernboodschap
Om redenen van openbare orde en veiligheid, volksgezondheid of milieu kan de gemeente
aanvullende maatregelen nemen door het aanwijzen van vuurwerkvrijezones. Deze
vuurwerkvrijezone kan een gedeelte of de gehele gemeente omvatten. Voor het al dan niet
aanwijzen van een vuurwerkvrijezone en het eventueel (laten) organiseren van een alternatief
had de burgemeester met u besproken om voor de zomer in gesprek te gaan met de inwoners.
Dit gesprek zou moeten gaan over hoe in Heerhugowaard de jaarwisseling zou moeten worden
gevierd.
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Gezien de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn tot 1 september 2020 alle
evenementen verboden. De verwachting is dat ook daarna grote evenementen niet door kunnen
gaan en onwenselijk zijn. Vanuit dit perspectief kan een vuurwerkshow of een ander alternatief
evenement tijdens de komende jaarwisseling geen doorgang vinden. Het organiseren van een
vuurwerkshow of evenement heeft de nodige voorbereiding nodig. De omstandigheden hiervoor
zijn nu te onzeker. Om die reden zal afgezien worden van de beoogde burgerraadpleging.
Vanuit het rijk zijn er dit jaar nadere beperkingen op het afsteken van consumentenvuurwerk
opgelegd door een landelijk verbod op zwaar consumentenvuurwerk (categorie F3), knalvuurwerk
en vuurpijlen. Dit verbod gaat de komende jaarwisseling in. Naar verwachting zal dit een groot
gedeelte van de overlast en onveiligheid wegnemen. In een regionaal afstemmingsoverleg
binnen de eenheid Noord-Holland (V10) is gebleken dat het merendeel van de gemeenten deze
lijn volgen. In de driehoek (afstemmingsoverleg tussen de burgemeester(s), Officier van Justitie
en politiechef) worden verder afspraken gemaakt over de inzet die nodig zal zijn op de
handhaving van het vuurwerkverbod. Voor de uitgangspunten over de inzet wordt verwezen naar
de notitie ‘Handhavingsaspecten (gedeeltelijk) vuurwerkverbod’ opgesteld door de politie,
eenheid Noord-Holland. Deze notitie is opgenomen als bijlage bij deze brief.
Consequenties
Voor de zomer zou in Heerhugowaard een burgerraadpleging plaatsvinden. De burgemeester
wilde met inwoners van gedachten wisselen over hoe de komende jaarwisseling zou moeten
worden gevierd. Gezien deze ontwikkelingen wordt de beoogde burgerraadpleging naar
verwachting voor een jaar opgeschort. De andere kant van deze consequentie is dat hierdoor kan
worden bezien wat het effect van het landelijke vuurwerkverbod zal zijn. Het landelijke
vuurwerkverbod omvat de typen vuurwerk welke, volgens onderzoek (2017) door de
Onderzoeksraad voor Veiligheid, voor de meeste overlast en onveiligheid zorgen. Met dit verbod
wordt ook de legale verkoop van dit vuurwerk verboden. De politie gaat nadrukkelijk inzetten op
de opsporing van de handel in verboden vuurwerk.
Communicatie
Er volgt communicatie over het niet doorgaan van de burgerraadpleging middels een persbericht.
Vervolg
Evenals voorgaande jaren blijft de gemeente de inzet van de handhaving en het verloop van de
jaarwisseling evalueren. Mochten de ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven, dan wordt u
hierover geïnformeerd.
Bijlage(n)
Notitie politie – Handhavingsaspecten (gedeeltelijk) vuurwerkverbod (Bij2011588)
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