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Mijn naam is Frans Kohler van VuurwerkCheck. 

VuurwerkCheck is een stichting die de belangen van vuurwerkverkooppunten op lokaal niveau 
behartigd. Door een plaatselijk vuurwerkverkooppunt werden wij gewezen op de voorbereidingen om 
te komen tot een lokaal afsteekverbod in de gemeente Ede. 
 
De Vuurwerkbranche staat voor 8 uurtje afsteken van veilig siervuurwerk. Dit is traditioneel een 
moment dat in familiekring of met vrienden wordt gevierd en afgesloten met het afsteken van een 
mooi stukje siervuurwerk. De branche keurt het gebruik van illegaal vuurwerk sterk af. 
 
In 2015 is er een verbod op babypijltjes en romeinse kaarsen ingesteld. Dit verbod werd in 2020 
gevolgd door een verbod op knalvuurwerk vuurpijlen en singleshots. Deze artikelen hadden een 
onevenredig aandeel in de veroorzaakte, verwondingen schade en overlast. 
De verwachting is dat er een positieve werking uitgaat van dit verbod op het aantal verwondingen 
door legaal sier uurwerk. 
Verder is de verwachting dat de overlast door legaal siervuurwerk verder af zal nemen omdat de 
verboden artikelen prijstechnisch aantrekkelijk waren voor de overlastveroorzakers. De hoeveelheid 
vroegtijdig afgestoken legaal siervuurwerk zal afnemen vanwege de prijs van de overgebleven 
artikelen. 
 
Ik wil u dan ook verzoeken de invloed van deze verboden uit 2020 af te wachten alvorens een besluit 
te nemen over het invoeren van een lokaal afsteekverbod. 
 
 Bij een afsteekverbod blijft het verkopen van legaal siervuurwerk gewoon toegestaan. 
 
 
Inwoners van Nederland 
 
In de stemwijzer die voorafgaand aan de verkiezingen 2021 is gehouden geeft 58% van ruim 3.3 
miljoen unieke respondenten aan oud en nieuw gewoon weer te willen vieren met het afsteken van 
legaal siervuurwerk. Landelijk gezien is er dus geen meerderheid voor een afsteekverbod. 
 
Overlast 

In Nederland geldt met uitzondering van 31 december 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur een 

afsteekverbod. De meldingen van overlast vinden voor het grootste deel plaats voor en na de 

toegestane afsteektijden en hebben dus vaak geen relatie met het afsteken van siervuurwerk. 

Bent u zich bewust van het feit dat alle meldingen die voor 31 december 18:00 uur worden na 02:00  
gedaan buiten de invloed van een afsteekverbod vallen? 

De meeste inwoners zullen niet beseffen dat een afsteekverbod geen invloed heeft op de harde 

knallen die bij nacht en ontij worden veroorzaakt door het afsteken van illegaal knal vuurwerk. 

Een lokaal afsteekverbod zal geen verandering optreden in de overlast die voor en na de toegestane 

afsteektijden optreedt.  

Schade materieel 

De media geven aan dat tijdens de jaarwisseling 2020 – 2021 de schade in de gemeente Ede uitkomt 
op 18427,00 euro. Dit is ruim een verdubbeling van de voorgaande jaren. 
 
Afgelopen jaarwisseling was er naast een landelijk afsteekverbod een landelijk verkoopverbod. De 
toename van de schade valt alleen te verklaren uit een toename van het afgestoken illegaal vuurwerk. 
 
Wanneer we kijken naar de schade die is aangericht dan gaat het over afvalbakken, verkeersborden 
die zijn opgeblazen, schade aan asfalt (waarschijnlijk door vreugdevuren of brandstichting) enz.  



Het siervuurwerk dat in Nederland is toegestaan heeft simpel de kracht niet om dergelijke 
vernielingen aan te richten. 
Een lokaal afsteekverbod zal niet bijdragen aan het terugbrengen van de gemelde schade. De schades 
kunnen alleen veroorzaakt zijn door illegaal (knal)vuurwerk. Op het gebied van schade gaat er dus 
geen positief effect uit van een lokaal afsteekverbod.  
 
Mijn vraag aan u is dan ook: Waarop baseert u de verwachting dat een lokaal afsteekverbod bij zal 
dragen aan het verminderen van de schade? 
 
 
Letsel 
Het van kracht geworden landelijke verbod op eerder genoemde artikelen zal bijdragen aan het verder 
terugbrengen van letsel gerelateerd aan legaal siervuurwerk. De afname van het aantal slachtoffers 
tijdens de jaarwisseling 2020 – 2021 is mede positief beïnvloed door de sluiting van cafés en het 
veelal thuis vieren van de jaarwisseling (veel mensen zijn niet buiten geweest).  
Van de 385 gewonden bij de afgelopen jaarwisseling was 13% slachtoffer van Carbid en minimaal 
20% door illegaal vuurwerk. 
 
Feit: Het letsel door siervuurwerk neemt al enige jaren af. Er wordt geen specificering gegeven 
van het letsel dus het is niet duidelijk dat het letsel door legaal of illegaal vuurwerk is veroorzaakt. En 
wat de ernst van het letsel is. 
 
Handhaving 
Bij een lokaal afsteekverbod zal de handhavingstaak toenemen er worden nog een 8 extra uren aan 
de handhavingstaak toegevoegd op de drukste avond in het jaar. 
 
Feit: De personele inzet tijdens de jaarwisseling zal niet afnemen maar toenemen in een 
poging om op te treden tegen een niet te handhaven verbod. Zoals we afgelopen jaarwisseling 
hebben kunnen waarnemen zal er ook bij een lokaal afsteekverbod vuurwerk worden afgestoken. De 
overlast neemt daardoor alleen maar toe (inwoners verwachten geen vuurwerk dus zal de overlast 
stijgen). 
 
Het bieden van alternatieven zal een verdere verzwaring van de taak van de handhavers met zich 
brengen. Ook zal dit een beperking van de handhavingscapaciteit in de rest van de gemeente tot 
gevolg hebben. De pakkans neemt verder af en de overlast verder toe. 
 
Het bieden van een alternatief in de vorm van een vuurwerkshow is beperkt haalbaar door de kosten 
(vanaf 50.000 euro voor een vuurwerkshow), beschikbaarheid van bereikbare locatie, en het beperkte 
aantal pyrotechnici dat in Nederland actief is (maximale capaciteit wordt door de branche ingeschat op 
20 tot 30 shows landelijk). 
 
Europese regelgeving  

Er is (komt) geen landelijk afsteekverbod omdat dat is strijd is met de Europese regelgeving. Alleen 

via notificatie, bij bijzondere omstandigheden, kan een uitzondering worden gemaakt (zoals met 

CORONA is gebeurd). 

De gemeentelijke aftsteekverboden mogen mits het geen landelijk verhaal wordt. Een landelijk 

afsteekverbod leidt tot beperking van vrij handelsverkeer er dient dan een notificatie bij de Europese 

autoriteiten te worden ingediend (in België heeft een dergelijk verzoek gefaald).  

Het is dus goed mogelijk dat een afsteekverbod in Ede op enig moment wordt geblokkeerd door 

Europese regelgeving. 

De Stichting Behoud Vuurwerktraditie heeft de Europese autoriteiten geïnformeerd over de 

ontwikkelingen die in diverse gemeenten in Nederland plaatsvinden. Ook het ministerie van I en W is 

gewezen op hun verantwoordelijkheid om toe te zien op deze ontwikkelingen. 

 



 

 
 

 
Milieu 

 

Samenvattende conclusie RIVM rapport Milieulast van Vuurwerk (30 september 2020) 
 

Het algemene beeld dat uit deze studie naar voren komt, is dat de emissies naar het milieu door het 
afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling leiden tot beperkte, meestal tijdelijk effecten op de 
kwaliteit van het oppervlaktewater, de bodem en de lucht.  
 
Het effect is dus veel kleiner dan door u wordt aangenomen (zelfs beperkt en tijdelijk). 
 

Om een lappendeken aan regelingen te voorkomen verzoek ik u aansluiting te zoeken bij het 
landelijke beleid ten aanzien van afsteken van siervuurwerk. 
 
Vragen die u zichzelf zou moeten stellen voor te komen tot een besluit: 

 
Wanneer de schade aan publieke eigendommen voornamelijk ontstaat buiten de tijden waarvoor het 
afsteekverbod gaat gelden hoeveel invloed heeft een afsteekverbod dan? 
 
Wanneer de overlast al in de maanden voor de wettelijk toegestane afsteektijden begint hoeveel 
invloed heeft een afsteekverbod dan?  
 
 
Ik dank u voor uw aandacht en ben graag bereid om uw vragen te beantwoorden. 


