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Plan van aanpak Vuurwerkgebruik

Kennisnemen van
Het plan van aanpak Vuurwerkgebruik.

lnleiding
Op 7 november 2019 heeft uw raad een motie aangenomen waarbij het college wordt verzocht:

t. in samenwerking met de raad mogelijkheden te onderzoeken hoe we in Roosendaal op de meest

veilige en gezonde manier, voor zowel mens, dier en natuur, met vuurwerkgebruik om kunnen gaan;

2. de raad uiterlijk in2O2O, nog voor de kadernota, de resultaten te geven op dit verzoek, zodat voor het

zomerreces besluiten genomen kunnen worden met het oog op de jaarwisseling2O2O/2O2\.

Daarnaast zijn er landelijke ontwikkelingen na de laatste jaarwisseling, zoals het verbod op bepaalde

soorten vuurwerk.

I nformatie/kern boodscha p

Veel Nederlanders vieren oud en nieuw op een gezellige wijze en vaak met vuurwerk. Ook in Roosendaal is

dat veelal het geval. ln de afgelopen jaren zien we in onze gemeente geen grote excessen zoals die in

andere steden in ons land soms voorkomen. ln een gemoedelijke sfeer brengen we de jaarwisseling met

elkaar door. Maar helaas heeft deze feestelijke traditie ook een keerzijde. Vorig jaar zagen we in onze

gemeente een toename van vuurwerkoverlast vanaf eind september. Behalve die overlast is er ook schade

en zijn er gewonden door vuurwerk, sommige zeer ernstig. Dat is de reden waarom het Kabinet heeft

besloten om vanaf de jaarwisseling2O2O/2O2L knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden. De andere regels

blijven in stand: consumenten mogen alleen vuurwerk afsteken op 31 december vanaf 18.00 uur 's avonds

tot l januari 2.00 uur 's nachts. Buiten deze tijden vuurwerk afsteken is strafbaar.

Uw raad heeft op 7 november 2019 een motie aangenomen waar zij het college van B&W oproepen om te

onderzoeken hoe we in Roosendaal op de meest veilige en gezonde manieç voor zowel mens, dier en

natuur, met vuurwerkgebruik om kunnen gaan. Met het bijgaande plan van aanpak wordt hier gehoor aan

gegeven.

De periode van vuurwerkoverlast is onder te verdelen in drie periodes:

L. Eind september tot 31 december 18.00 uur
2. 31 december van 18.00 uur tot L januari 02.00 uur

3. L januari 02.00 uur en de eerste weken in januari

ln het plan is voor deze drie periodes het beeld geduid gebaseerd op de informatie van de afgelopen drie
jaren. Daarnaast wordt de aanpak beschreven.

ln verband met de coronacrisis is het op dit moment nog niet duidelijk hoe de viering van de jaarwisseling

eruit komt te zien met de adviezen van het Kabinet op dat moment. We weten niet of een tweede

coronagolf in de winter over Nederland komt met alle gevolgen van dien en evenementen weer toe zijn

gestaan in die periode.



ln het plan van aanpakwordt ervan uitgegaan dat externe part¡jen een bijdrage leveren aan de uitvoering
van het plan van aanpak (bijvoorbeeld bij het opsporen van illegaal vuurwerk of bij het organiseren van een

alternatieve duurzame vorm van de Oud-Nieuw-viering). ln de nu voorliggende periode zal hierover het
gesprek worden aangegaan, waarna duidelijk is wie / wat / wanneer kan betekenen in de uitvoering van dit
plan van aanpak.

Consequenties
Binnen de Programmabegroting 202O zijn er geen (geoormerkte) middelen beschikbaar gesteld voor de

uitvoering van deze motie. Extra, momenteel niet begrote, kosten kunnen zijn:
- lnhuur OMWB ten behoeve van het doen van specifieke controles;
- Verstrekken van een bijdrage (subsidie) aan wijken/dorpen ter uitvoering van initiatieven in het

kader van gemeenschappelijk vuurwerk afsteken dan wel alternatieve viering van de jaarwisseling;

- Faciliteren van ondernemers bij een alternatieve vorm van het vieren van Oud en Nieuw.

Zodra de financiële consequenties inzichtelijk zijn zullen wij uw raad hierover informeren en waar nodig om

extra middelen verzoeken.

Communicatie
Wij gaan met onze ketenpartners, inwoners en ondernemers het gesprek aan om uitvoering te geven aan

het plan van aanpak.

Vervolg(procedure)
Zoa ls hiervoor beschreven

Bijlagen
1. Plan van aanpak Vuurwerkgebruik

Afsluiting en ondertekening

Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd
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Plan van Aanpak Vuurwerkgebruik 
 
Aanleiding 
Veel Nederlanders vieren oud en nieuw op een gezellige wijze en vaak met vuurwerk. Ook in 
Roosendaal is dat veelal het geval. In de afgelopen jaren zien we in onze gemeente geen grote 
excessen zoals die in andere steden in ons land soms voorkomen. In een gemoedelijke sfeer brengen 
we de jaarwisseling met elkaar door. Maar helaas heeft deze feestelijke traditie ook een keerzijde. 
Vorig jaar zagen we in onze gemeente een toename van vuurwerkoverlast vanaf eind september. 
Behalve die overlast is er ook schade en gewonden door vuurwerk, sommige zeer ernstig. Dat is de 
reden waarom het Kabinet heeft besloten om vanaf de jaarwisseling 2020/2021 knalvuurwerk en 
vuurpijlen te verbieden. De andere regels blijven in stand: consumenten mogen alleen vuurwerk 
afsteken op 31 december vanaf 18.00 uur 's avonds tot 1 januari 2.00 uur 's nachts. Buiten deze 
tijden vuurwerk afsteken is strafbaar.  
 
De gemeenteraad heeft op 7 november 2019 een motie aangenomen waar zij het college van B&W 
oproepen om te onderzoeken hoe we in Roosendaal op de meest veilige en gezonde manier, voor 
zowel mens, dier en natuur, met vuurwerkgebruik om kunnen gaan. Met dit plan van aanpak wordt 
hier gehoor aan gegeven. We zetten hierbij in op de 80/20 regel: de periode van de overlast speelt 
zich 80% af voor oudjaarsdag en 20% op de dag zelf. We willen meer inzet leveren aan de voorkant.  
 
Context  
In verband met de coronacrisis is het op dit moment nog niet duidelijk hoe de viering van 
jaarwisseling eruit komt te zien met de adviezen van het Kabinet op dat moment. We weten niet of 
een tweede coronagolf in de winter over Nederland komt met alle gevolgen van dien of dat 
evenementen weer toe zijn gestaan in die periode.   
 
Onderscheid in periodes  
De periode van vuurwerkoverlast is onder te verdelen in drie periodes met bijbehorende aanpak: 

1. Eind september tot 31 december 18.00 uur 
2. 31 december van 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur 
3. 1 januari 02.00 uur en de eerste weken in januari 

 
1. Eind september tot 31 december 18.00 uur 

Beeld: 
a. Afsteken van vuurwerk (m.n. knal), het afsteken is illegaal omdat dit buiten de wettelijk 

toegestane periode ligt. Het gebruikte vuurwerk is soms legaal (over van voorgaande 
jaarwisseling, c.q. gekocht vanaf 29 december) maar meestal illegaal (voldoet niet aan de 
wettelijke voorschriften). 

b. Opblazen c.q. vernielen van m.n. straatmeubilair (zoals afvalbakken en abri’s). 
c. Veroorzaakt: 

1. Letsel bij personen 
2. Geluidsoverlast 
3. Gevoel van onveiligheid 
4. Schade aan gemeentelijke en particuliere eigendommen 
5. Schade aan het milieu (bijv. fijnstof) 
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d. De Hotspots (top XIII) op basis van meldingen (afsteken vuurwerk) bij de politie de afgelopen 
drie jaarwisselingen: 

 
 

Buurt (politie-indeling) Totaal aantal meldingen van 
de laatste drie 
jaarwisselingen 

Meldingen top 5 uit jaarwisseling 2019-
2020 

Landonk-Oost 58 37 

Fatima-Villapark 25 13 

Kalsdonk 21 11 

Kortendijk L 20 8 

Ettingen 16  

Kortendijk A 14  

Centrum-Oud 13  

Minnebeek-Watermolen 12  

Scherpdeel 12 8 

Landonk-West 11  

Kortendijk C 10  

Tolberg-Oost 10  

Wouw 10  

Bron: politie 
 

Aanpak: 
a. Opsporen van illegaal vuurwerk (politie, douane, Koninklijke Marechaussee, Inspectie 

Leefomgeving & Transport en OMWB) en waar mogelijk strafrechtelijke vervolging (OM) 
en/of bestuursrechtelijke herstelsanctie (gemeente). We kunnen dit niet alleen en zijn daarin 
ook afhankelijk van de landelijke afspraken die de Minister maakt ten aanzien van de 
handhaving op illegaal vuurwerk.   
Aandacht dient er te zijn voor: 
1. Import vanuit België; 
2. Import vanuit andere landen; 
3. Controle van post- en koeriersdiensten (distributiecentra, verdeelstations e.d.) 
Bij de externe partners zal hetzelfde gevoel van urgentie moeten worden gekweekt. 
Daarnaast zal t.b.v. opdracht aan OMWB financiële middelen beschikbaar moeten zijn.  

b. Voorlichtingscampagne (landelijk, regio en/of lokaal). 
Daarnaast een rol voor Bureau Halt m.b.t. voorlichting op scholen en een effectievere aanpak 
van HALT bij jongeren. 

c. Tegen gaan van c.q. optreden tegen het afsteken van vuurwerk door een aantal gezamenlijke 
controles van politie – Boa’s, gericht op ontmaskeren van kinderen en jongeren met illegaal 
vuurwerk (beeldvorming). Tegelijkertijd pleiten voor goede opsporing zodat door politie en 
OM achterhaald kan worden waar het illegale vuurwerk vandaan komt. 

d. Samenwerking met buurtpreventieteams, waarin deze een signaalfunctie hebben richting 
gemeente en politie. Het is niet de bedoeling dat buurtpreventisten zelfstandig gaan 
“opsporen”. 

e. Met partijen (Politie, Meld Misdaad Anoniem en gemeente) afspraken maken over hoe 
mensen kunnen melden en zorgen voor eenduidig registreren zodat de hotspots bekend zijn 
en de pakkans vergroot wordt.  

f. Overtreders direct op zitting (ZSM-aanpak). 
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2. 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur 
Beeld: 
a. Afsteken van legaal vuurwerk  
b. Afsteken van illegaal vuurwerk dat niet voldoet aan de wettelijke voorschriften en het verbod 

op knalvuurwerk en vuurpijlen. 
c. Aansteken van “vreugde” vuren. 
d. Opblazen c.q. vernielen van m.n. straatmeubilair (zoals afvalbakken en abri’s). 
e. Veroorzaakt: 

1. Letsel bij personen 
2. Geluidsoverlast 
3. Gevoel van onveiligheid 
4. Schade aan gemeentelijke en particuliere eigendommen 
5. Schade aan het milieu (bijv. fijnstof) 
6. Vervuiling van de openbare ruimte 

 
Aanpak: 
a. Voorlichtingscampagne (landelijk, regio en/of lokaal). 

Daarnaast een rol voor Bureau Halt m.b.t. voorlichting op scholen en een effectievere aanpak 
van HALT bij jongeren. 

b. Geen aanwijzing van gebieden waar afsteken van vuurwerk verboden is (op basis van de 
APV). Dit leidt tot onevenredige inzet van handhaving op die plekken waardoor er op andere 
plaatsen geen toezicht is. Daarnaast moet er conform jurisprudentie een stevig dossier liggen 
met deugdelijke belangenafweging (gevaar, schade en overlast). Op dit moment is dat niet 
het geval in onze gemeente vanwege de geringe problemen. Het college bekijkt dit elke 
jaarwisseling opnieuw.  

c. In wijken en dorpen beeld initiatieven ophalen en een aantal daarvan stimuleren als het 
voldoet aan gemeenschappelijk vuurwerk afsteken in de buurt/straat of alternatieven om de 
jaarwisseling samen te vieren. De beste 5 ideeën maken kans op een bijdrage van bijv. 500 
euro.   

d. Onderzoeken wat de rol van de gemeente kan zijn als (horeca)ondernemers een alternatieve 
vorm (veilig en minder overlast) van oud en nieuw willen introduceren, bijv. een duurzame 
vuurwerkshow met drones of andere innovatieve ideeën. Gelet op de Coronacrisis en de 
gevolgen daarvan kan het zijn dat: 

2. Nu de tijd ontbreekt om een dergelijk evenement adequaat voor te bereiden en uit 
te voeren; 

3. Er nog (steeds) maatregelen gelden in het kader van de 
anderhalvemetersamenleving waardoor het niet gewenst is om grote groepen bij 
elkaar te hebben. 

e. Overtreders direct op zitting (ZSM-aanpak). 
f. Bepalen welke kwetsbare objecten al dan niet preventief worden verwijderd c.q. 

“beschermd”. 
 

3. 1 januari 02.00 uur en de eerste weken van januari 
Beeld: 
a. Afsteken van restjes legaal en illegaal vuurwerk. 
b. Aansteken van “vreugde” vuren (o.a. Kennedylaan) dan wel het verbranden van 

vuurwerkafval. 
c. (Vuurwerk)afval op straten en pleinen. 
d. Veroorzaakt: 

1. Letsel bij personen 
2. Geluidsoverlast 
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3. Gevoel van onveiligheid 
4. Schade aan gemeentelijke en particuliere eigendommen 
5. Schade aan het milieu (bijv. fijnstof) 
6. Vervuiling van de openbare ruimte 

e. Hotspots van schade en afval 
 

Wijk Totaal aantal 
geconstateerde 
schadegevallen van 
gemeentelijke 
eigendommen van de 
laatste drie 
jaarwisselingen (zoals 
afvalbakken, 
verkeersborden en 
putdeksels) 

Top 5 geconstateerde 
schadegevallen van 
gemeentelijke 
eigendommen tijdens 
jaarwisseling 2019-2020 
(zoals afvalbakken, 
verkeersborden en 
putdeksels) 

Tolberg 26 14 

Kortendijk 17 6 

Langdonk 15   

Kroeven 13 6 

Westrand 13 7 

Kalsdonk 11   

Centrum 10 6 

Burgerhout 4   

Heerle 3   

Wouwse 
Plantage 2   

Nispen 1   

Bron: gemeente Roosendaal 
 

 
Aanpak: 
a. Bij vreugdevuren direct ingrijpen door hulpdiensten en blussen door brandweer. 
b. Op uiterlijk 2 januari de gehele gemeente brandschoon op te leveren. Bijv. door deelname 

aan een actie van Nederland Schoon en dit breed bekend maken middels een 
communicatiecampagne. 

c. Beschikbaar stellen van afvalcontainers, zodat inwoners meer gemotiveerd worden om hun 
eigen rotzooi op te ruimen. 

 
 
 


