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1. A. Welke maatregelen gaat het college nemen om vuurwerkoverlast tijdens de 
jaarwisseling 2020-2021 te beperken?

De jaarwisseling wordt ieder jaar zorgvuldig voorbereid in een werkgroep met de 
netwerkpartners zoals politie, brandweer en het gemeentelijke team toezicht handhaving 
openbare ruimte (hierna: gemeentelijke handhavers). Er is een draaiboek met 
maatregelen en afspraken over handhaving en toezicht op de openbare orde en veiligheid, 
en ook over preventieve maatregelen zoals het afsluiten van containers en 
opruimingswerkzaamheden. In het kader van toezicht is een lijst met kwetsbare locaties 
opgesteld, zoals de vuurwerkverbodsgebieden en een aantal ‘hotspot-locaties’, waar 
gemeentelijke handhavers en de politie veelvuldig surveilleren voor en tijdens de 
jaarwisseling. Ieder jaar wordt bovengenoemde werkwijze geëvalueerd en zonodig 
bijgesteld.   

B. In hoeverre laat het college zich hierbij leiden door de landelijke ontwikkelingen 
en ontwikkelingen bij buurgemeente Amsterdam ten aanzien van een 
vuurwerkverbod?

Op vrijdag 31 januari jl. heeft het kabinet besloten het vuurwerkbeleid aan te scherpen en 
knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden voor consumenten. Dit gaat komende 
jaarwisseling in. Het kabinetsvoorstel is in lijn met het standpunt dat wij als college eerder 
in januari hebben ingenomen. De uitwerking van dit landelijke verbod volgt later dit jaar. 
Zodra daar meer duidelijkheid over is, kunnen wij bepalen wat dit betekent voor de inzet 
van gemeentelijke handhaving en politie.
 

Betreft Schriftelijke vragen ex artikel 36 ‘Een (gedeeltelijk) vuurwerkverbod binnen Amstelveen’

Geachte heren, 

De VVD, D66, AVA en het CDA hebben raadsvragen gesteld over een gedeeltelijk 
vuurwerkverbod binnen de gemeente. Er is veel discussie op zowel lokaal, regionaal als 
landelijk niveau gevoerd over de wenselijkheid van een vuurwerkverbod. Wij hebben 
onlangs aangeven dat wij een voorstander zijn van een verbod op knalvuurwerk en 
vuurpijlen. Puntsgewijs treft u hieronder de beantwoording van de raadsvragen.
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2. Kan het college inzichtelijk maken in hoeverre de vuurwerkvrije zones effectief 
waren en hoeveel vuurwerkincidenten er waren tijdens de afgelopen jaarwisseling?
Zo ja, op welke termijn deelt het college deze informatie met de raad?  

Op grond van de APV Amstelveen zijn de onderstaande vuurwerkvrije zones aangewezen:
- (Heem)parken;
- (In de nabijheid van) inrichtingen, waarin dieren worden opgevangen en 

verzorgd (Kinderboerderijen, maneges, dierenasielen en dergelijken);
- (In de nabijheid van) inrichtingen, waarin mensen worden opgevangen en 

verzorgd (bejaardenhuizen, verzorgingstehuizen, verpleegtehuizen, 
ziekenhuizen, en dergelijken);

- Schoolpleinen.

We hebben rond afgelopen jaarwisselingen de volgende meldingen binnengekregen:
- 2017-2018: 82 meldingen
- 2018-2019: 96 meldingen
- 2019-2020: 61 meldingen

Het aantal meldingen is dit jaar lager dan voorgaande jaren. Omdat we deze vuurwerkvrije 
zones al meerdere jaren hebben, is de daling van het aantal incidenten niet te verklaren 
uit de vuurwerkvrije zones. Vuurwerkvrije zones zijn alleen zinvol als er voldoende 
capaciteit is om deze te handhaven. Gezien de beperkte capaciteit bij politie en 
gemeentelijke handhaving lijkt uitbreiding van het aantal zones niet realistisch. 

3. Kan het college onderzoek doen naar geschikte plaatsen waar met behulp van het 
bedrijfsleven en buurt- en wijkcentra vuurwerkshows kunnen gaan plaatsvinden? 
Zo ja, op welke termijn informeert u de raad hierover? 

Er wordt al een aantal vuurwerkshows georganiseerd in Amstelveen, zoals op 
Koningsnacht en het Diwali Festival in het Stadshart. Er zijn ons nog geen initiatieven 
bekend uit de Amstelveense samenleving om een vuurwerkshow voor komende 
jaarwisseling te organiseren. 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
de secretaris,                     de burgemeester,

Bert Winthorst           Tjapko Poppens


