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Vragen:
1. Welke informatie heeft de burgemeester / B&W nodig om een algeheel vuurwerk verbod in te
stellen voor 2020?

Een algeheel vuurwerkverbod behelst zowel het verbod op afsteken (gebruiken) van vuurwerk 
als de verkoop ervan. Het college is conform de APV “slechts” bevoegd om het afsteken te 
verbieden. Het instellen van een algeheel vuurwerkverbod is voor het college dan ook niet aan 
de orde. (Zie ook beantwoording vraag 2) 

2. Ziet B&W aanleiding voor een algeheel vuurwerk verbod?

Lokaal ziet het college hier geen aanleiding toe. Vanaf 1 december 2020 wordt  er al een 
landelijk (gedeeltelijk) vuurwerkverbod van kracht voor vuurwerksoorten die, naast het 
vuurwerk dat al langer verboden is, doorgaans tot de meeste overlast en incidenten leiden 
(knalvuurwerk en vuurpijlen). De toegevoegde waarde van zowel vuurwerkvrije zones als van 
een algeheel vuurwerkverbod voor Noordoostpolder ziet het college daarom niet. Temeer 
omdat de jaarwisseling in Noordoostpolder de afgelopen jaren zonder noemenswaardige 
(vuurwerk) incidenten is verlopen.

Gelet op de ontwikkelingen rond Corona, de (te verwachten) druk op de zorg en openbare orde 
problematiek in vooral grote steden, begrijpt het college wel de oproep van het 
veiligheidsberaad aan het kabinet (2-11-2020) om dit jaar landelijk een algeheel 
vuurwerkverbod in te stellen. Deze maatregel kan volgens het college ook alleen maar effectief 
zijn als deze geldt voor alle veiligheidsregio’s en dus alle gemeenten.

3. Past een algeheel vuurwerk verbod binnen de Corna bevoegdheid van de veiligheidsregio en lokale
veiligheidsverantwoordelijke (de BM)?

In de huidige Corona “crisisstructuur” is de voorzitter veiligheidsregio bevoegd om 
maatregelen te treffen (via de noodverordening). Het instellen van een afsteekverbod zou zo’n 
maatregel kunnen zijn. Dit zou dan wel landelijk moeten gelden om waterbedeffecten te 
voorkomen. Een algeheel vuurwerkverbod is aan het kabinet. De voorzitters van de 
veiligheidsregio’s  hebben daarom het kabinet hiertoe verzocht. Het kabinet onderzoekt 
momenteel de wenselijkheid en  haalbaarheid hiervan.
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