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Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering  
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Portefeuillehouder : Burgemeester Verhulst 

Afdeling : Griffie 

Telefoonnr.  : 14 0318 

E-mailadres : info@ede.nl 

Initiatiefnemers : SGP, ChristenUnie, GroenLinks, DKE, EdeNU 

 
Beslispunten 

1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel met betrekking tot het vuurwerkverbod; 
2. de wijziging van de APV vast te stellen, waarmee het afsteken van vuurwerk in de gemeente Ede vanaf de 

jaarwisseling 2023-2024 verboden is; 
3. het college opdracht te geven in de periode tot 2023 een alternatieve viering van de jaarwisseling voor onze 

inwoners uit te werken met daarbij de volgende kaders/uitgangspunten: 
a. de alternatieve vieringen komen met participatie van onze inwoners tot stand. Wij kiezen ervoor om 

een faciliterende overheid te zijn en het initiatief bij onze inwoners te leggen als het gaat om de 
invulling van een alternatieve viering van de jaarwisseling; 

b. als gemeente ondersteunen wij inwoners die initiatieven voor de jaarwisseling aandragen met een 
subsidie op basis van cofinanciering. Indien er meer aanvragen dan gereserveerde middelen zijn 
wordt eerst gezocht naar koppelkansen en anders via loting besloten wie welk budget ontvangt; 

c. de subsidies moeten verdeeld worden over de dorpen/wijken van Ede, zodat voor iedereen binnen 
redelijke afstand iets te beleven is. Hierbij is de wens dat een viering een zo groot mogelijk bereik 
heeft in de avonduren (tussen 23.00-1.00 uur); 

d. als gemeente monitoren wij of onze ondersteuning passend is door in ieder geval de eerste twee 
jaar na inwerkingtreding van het verbod te evalueren welke alternatieve vieringen er ontstaan en 
welke rol de gemeente daarbij het beste kan innemen; 

4. het college opdracht te geven de gemeenteraad te informeren over de alternatieve viering van de 
jaarwisseling, alvorens over te gaan tot uitvoering. 
 

Toelichting 
1. Aanleiding 

Vuurwerk tijdens de jaarwisseling is in onze gemeente al langere tijd onderwerp van gesprek. Sinds een aantal 
jaar kijken we met elkaar hoe de jaarwisseling is verlopen en bespreken we daarbij ook de rol van vuurwerk als 
het gaat om slachtoffers en schade. Voor ons is de grens bereikt en is het tijd om te zorgen voor een veiligere en 
milieuvriendelijkere jaarwisseling. 
 

2. Inleiding 
Wij stellen voor een lokaal verbod op het afsteken van vuurwerk te realiseren via wijziging van de Algemene 
plaatselijke verordening (APV; zie bijlage 1). Ons streven is het op grote schaal, individueel afsteken van 
vuurwerk tegen te gaan. Hiermee verwachten wij een veiligere en milieuvriendelijkere jaarwisseling. Om de 
gezelligheid van de jaarwisseling te benadrukken willen wij het college vragen een aanpak te ontwikkelen 
waarbij onze inwoners uitgenodigd worden om met ideeën voor een (alternatieve) viering van de jaarwisseling te 
komen. Hierbij vinden wij het van belang dat inwoners zelf aan zet zijn, zodat voor iedere kern/wijk naar wens 
iets georganiseerd kan worden. Wij stellen voor dat de gemeente hierbij een ondersteunende/faciliterende rol 
neemt door met een subsidie geld beschikbaar te stellen om initiatieven te ondersteunen. Cofinanciering is 
daarbij het uitgangspunt.  
 

3. Achtergrond(en)  

• In 2018 heeft u de notitie aanpak vuurwerk ontvangen. Hierin staat geschetst hoe de gemeente Ede met 
vuurwerk tijdens de jaarwisseling wil omgaan. Toentertijd was het nog te vroeg voor een vuurwerkverbod, 
omdat er nog te veel onduidelijkheid was over de haalbaarheid en de vereiste wijziging van de APV. Er is 
toen gekozen om te werken met meer vuurwerkvrije zones en de ontwikkelingen elders te volgen. 

• De gemeente Rotterdam heeft inmiddels een vuurwerkverbod via de wijziging van de APV. Dit verbod heeft 
ook stand gehouden bij de rechter (zie uitspraak). 

• In verband met Covid-19 was er een landelijk vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling 2020-2021. 

• Diverse gemeenten hebben afgelopen jaar aangegeven een vuurwerkverbod te willen in hun gemeente (o.a. 
Apeldoorn). 

• De raad heeft op 21 januari jl. een motie aangenomen om op te roepen tot een landelijk vuurwerkverbod. 

https://ede.raadsinformatie.nl/document/7031884/1#search=%22vuurwerk%22
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2020:10079
https://ede.raadsinformatie.nl/document/9638012/3
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Bijdrage(n) aan beleidsdoelen 
Dit voorstel draagt bij een veilige samenleving in Ede (programma 6) door het aantal slachtoffers en schade door 
vuurwerk terug te brengen. Verder draagt dit voorstel bij aan andere gemeentelijke doelstellingen op het gebied van 
duurzaamheid/schone lucht, gezondheid en sociale cohesie.  
 

Onderbouwing voorgestelde beleidskeuze 
• Een lokaal afsteekverbod voor vuurwerk draagt bij aan een veiligere jaarwisseling. Cijfers laten zien dat 

tijdens de afgelopen jaarwisseling (met een landelijk vuurwerkverbod) het aantal slachtsoffers in het 
ziekenhuis Gelderse Vallei gehalveerd is en er geen sprake was van zwaar letsel (er hoefde bijvoorbeeld 
voor het eerst geen oogarts opgeroepen te worden).  

• Op basis van een peiling onder onze inwoners (2018) kan geconcludeerd worden dat er voldoende steun is 
voor een vuurwerkverbod (50% van de ondervraagden was voor een vuurwerkverbod). 

• Door inwoners uit te nodigen met (alternatieve) vieringen te komen voor de jaarwisseling verwachten wij een 
soepele overgang te maken die aansluit bij de behoefte van onze inwoners. Zij weten immers het beste wat 
zij gezellig vinden om met elkaar te doen tijdens de jaarwisseling en waar behoefte aan is. 

• Om de jaarwisseling en het aantal activiteiten dat plaatsvindt overzichtelijk te houden vragen wij het college 
om met alternatieven te komen voor onze dorpen en wijken in Ede, zodat er voor iedereen iets leuks te 
doen is. 

• Om inwoners te helpen bij het opstarten van hun ideeën en activiteiten is het mogelijk om een subsidie aan te 
vragen. Hierbij vragen wij het college om het principe van cofinanciering toe te passen. 

• We kiezen voor een overgangstermijn van 3 jaar, zodat de vuurwerkbranche zich kan voorbereiden op 
eventuele gevolgen van dit besluit voor hun verkoop/omzet en vuurwerkvoorraad.  

• Uit een eerste consultatie vanuit politie/handhaving blijkt dat zij de gedachte om de jaarwisseling als 
evenement te benaderen ondersteunt (net als de onderzoeksraad voor de veiligheid in hun rapport) en 
meerwaarde ziet in een georganiseerd karakter bij de viering van de jaarwisseling. Van belang is dat de 
gemeente hierbij duidelijke (rand)voorwaarden stelt aan de activiteit, zodat dit ook daadwerkelijk leidt tot een 
veilige jaarwisseling. 

 

Kanttekeningen bij voorgestelde beleidskeuze 
• Hoewel een groot deel van de inwoners aangeeft voor een vuurwerkverbod te zijn, zullen er ook mensen zijn 

voor wie een jaarwisseling zonder vuurwerk (nog) moeilijk denkbaar is1. Daarom is het mogelijk een 
ontheffing aan te vragen, waardoor inwoners onder voorwaarde (o.a. professionele begeleiding) een 
centrale vuurwerkshow kunnen organiseren.  

• Het feit dat het vuurwerkverbod in Rotterdam heeft standgehouden bij de rechter is geen garantie dat dit ook 
voor het Edese verbod geldt. Er blijft immers sprake van een lokale situatie en lokale bouwstenen die leiden 
tot een vuurwerkverbod. Deze komen niet één op één overeen met de gemeente Rotterdam. Door meer tijd 
te nemen tussen het aankondigen en effectueren van het verbod verwachten wij dat de juridische 
haalbaarheid van het verbod toeneemt. 

• Met dit vuurwerkverbod wordt alleen een verbod op afsteken gerealiseerd. De verkoop van vuurwerk in de 
gemeente is nog steeds mogelijk. Het is juridisch lastig om een haalbaar lokaal verkoopverbod te realiseren. 

• Er zijn allerlei landelijke ontwikkelingen als het gaat om een landelijk vuurwerkverbod. Wanneer er landelijk 
besloten wordt een vuurwerkverbod in te stellen kan dit gevolgen hebben voor (de uitvoering van) dit 
initiatiefvoorstel. 

• Vanuit politie/handhaving is bij een eerste uitvraag gebleken dat handhaving een aandachtspunt is bij dit 
vuurwerkverbod. Zeker met een afsteekverbod moet er sprake zijn van het daadwerkelijk zien wie vuurwerk 
afsteekt en de beschikbare capaciteit is beperkt. Om de handhaving te vergemakkelijken hebben wij in de 
wijziging van de APV opgenomen dat vuurwerk niet openlijk voorhanden mag zijn. Oftewel je mag wel 
vuurwerk bij je hebben, maar geen vuurwerk en een afsteeklont of een vuurpijl in een fles klaarzetten. 
Hierbij volgen wij de lijn die ook gebruikt wordt voor softdrugs en alcoholhoudende drank. Hierbij blijft echter 
sprake van het moeten zien/constateren van afsteken op ‘heterdaad’.  

• Voor de handhaving van de veiligheid van eventuele initiatieven/evenementen die ontstaan zijn de 
organisatoren zelf verantwoordelijk. De politie heeft aangegeven hier geen extra capaciteit voor te kunnen 
inzetten t.o.v. andere jaarwisselingen en ook voor de gemeentelijke afdeling (toezicht) is er tot nu toe na 
20.00 uur geen rol meer i.v.m. de aard van de (openbare orde) vraagstukken die dan kunnen spelen en 
door de politie worden opgepakt. De beperkte mogelijkheden voor publiekrechtelijke handhaving tijdens het 
evenement werken door in de voorwaarden bij aanvraag van ontheffing en evenementenvergunning. De 
burgemeester zal immers alleen een ontheffing en evenementenvergunning mogen verlenen als mogelijke 
veiligheidsrisico’s bij een vuurwerkshow voldoende geborgd zijn. Bij onvoldoende beheersmaatregelen zal 
de ontheffing c.q. vergunning geweigerd moeten worden. Dit kan echter op gespannen voet staan met de 
wens om laagdrempelig evenementen dichtbij te laten organiseren door inwoners. Het is daarom belangrijk 
dat er goed verwachtingenmanagement plaats vindt richting inwoners dat bij meer risicovolle alternatieve 
vieringen van de jaarwisseling (zoals een vuurwerkshow) een professionele aanpak en organisatie verwacht 
wordt. 

 
 
 

 
1 In de peiling van 2018 geeft 1/3 deel van de inwoners aan tegen een vuurwerkverbod te zijn. 

https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/4730/veiligheidsrisico%E2%80%99s-jaarwisseling
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Alternatieve beleidskeuzes 
Een alternatief voor een vuurwerkverbod kan een ‘vuurwerkblije’ zone zijn. Hierbij is er een algeheel verbod op het 
afsteken van vuurwerk, behalve op een aantal vooraf aangewezen locaties. Er is echter een kans dat het 
veiligheidsrisico groter wordt door met vuurwerkblije zones te werken: er zijn meer mensen op minder ruimte 
vuurwerk aan het afsteken. 
 
Een andere mogelijkheid is om af te zien van een verbod en te kiezen voor een uitbreiding van vuurwerkvrije zones. 
Gezien het onze wens is om uiteindelijk geen vuurwerk meer af te steken, past deze aanpak minder goed bij het doel 
van dit voorstel.  
 

Risico’s 
Het is mogelijk dat vuurwerkverkopers om compensatie vragen voor de misgelopen opbrengsten. Er moet budget 
gereserveerd worden om eventueel het gedeelte dat buiten het maatschappelijk aanvaardbaar risico valt te kunnen 
compenseren. Door nu een verbod aan te kondigen dat over drie jaar in werking treedt verkleinen we het risico op en 
de hoogte van de nadeelcompensatie (zie ook bijlage 3 voor een schatting gebaseerd op een overzicht van 
verkopers en voorraden in onze gemeente).  
 
Inwonersparticipatie 
Bij het schrijven van dit voorstel is gebruik gemaakt van de inwonerspeiling 2018. Voor de verdere uitwerking van de 
alternatieve viering van de jaarwisseling stellen wij voor als overheid inwonersinitiatieven te faciliteren. Hierbij kan 
gedacht worden aan meedenken door bijvoorbeeld een centraal aanspreekpunt vanuit de gemeente, maar ook aan 
de eerder genoemde subsidie/cofinanciering. Verder zou een combinatie met Ede Doet wat ons betreft mooi 
aansluiten bij dit initiatiefvoorstel. 

 
Communicatie 

Het besluit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad. Daarnaast verzoeken wij het college om 
vuurwerkhandelaren in onze gemeente actief te informeren over dit besluit. 
 

Kosten, baten en dekking 
Mocht het college besluiten komend jaar al inwoners te willen uitnodigen om met alternatieven te komen is er voor 
2021 €25.000 gereserveerd voor vuurwerkshows- en voorlichting. Dit budget zou ook gebruikt kunnen worden om de 
eerste initiatieven voor een alternatieve jaarwisseling te ondersteunen. Het is aan het college om voor de komende 
jaren met een voorstel te komen dat past bij het te ontwikkelen alternatief voor vuurwerk. 
 

Vervolgtraject  
Wanneer u instemt met het voorstel zal het college aan de slag gaan met de kaders/uitgangspunten op zoek naar 
een alternatieve viering van de jaarwisseling. De raad wordt over de uitkomsten geïnformeerd. 
 

Gemeenteraad 
Het raadsvoorstel wordt aangeboden aan de Agendacommissie, met het verzoek dit te agenderen voor de 
oordeelvormende en vervolgens besluitvormende vergadering van de gemeenteraad. 
 
De initiatiefnemers, 
 
Nico van der Poel Niek van den Brink Ellen Out 
SGP ChristenUnie GroenLinks 
 
 
 
 
Rasit Görgülü  Charifa el Kaddouri 
DKE EdeNU 
 
 


