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Agendapunt:  

Onderwerp: Motie vuurwerk 

*Besluit:  *Voorzitter:  *Griffier:  
* In te vullen door de griffier/voorzitter. 

 
De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 21 januari 2020. 

Constaterende dat: 

 Vuurwerk elk jaar aanzienlijke schade en overlast veroorzaakt aan mens, dier en milieu; 

 Iedere jaarwisseling opnieuw veel ongelukken gebeuren met consumentenvuurwerk, veelal veroorzaakt 
door toename in gebruik van illegaal – en zeer gevaarlijk - vuurwerk; 

 Minstens 700.000 Nederlanders rond de jaarwisseling kampen met problemen aan de luchtwegen; 

 Verschillende groepen personen aangeven vuurwerk als traumatisch te ervaren;1 

 Uit een enquête onder politieagenten is gebleken dat het aantal incidenten en het aantal gewonde agenten 
als gevolg van fysiek geweld tijdens de jaarwisseling ieder jaar oploopt; 

 Elk jaar weer veel dieren last hebben van het afsteken van vuurwerk en de harde geluiden, lichtflitsen 
alsmede kruitdampen angst oproepen bij (huis-)dieren met soms langdurige effecten; 

 Geleidehonden en hulphonden na het afsteken van vuurwerk door stress niet meer inzetbaar zijn voor hun 
gehandicapte baasjes; 

 Het bekend is dat vuurwerk milieuvervuiling veroorzaakt door fijnstof in de lucht en zware metalen in bodem 
en water; 

 De concentratie van fijnstof in steden, tijdens oud & nieuw, 30 keer zo hoog is als normaal; 

 Verschillende gezaghebbende partijen, zoals politiediensten, artsen en specialisten alsmede de 
Onderzoeksraad voor de Veiligheid al jaren een vuurwerkverbod bepleiten; 

 60% van de Nederlanders inmiddels voorstander is van een verbod op consumentenvuurwerk en wenst dat 
de gemeente een centrale vuurwerkverbod organiseert en 79% wil dat hun gemeente steeds meer 
vuurwerkvrije zones hanteert; 

 Uit een in 2018 in Maastricht gehouden enquête blijkt dat 47% van de ondervraagden voorstander van een 
totaalverbod op vuurwerk is; 

 Uit een op 19 november 2019 georganiseerde Stadsronde (‘Is Maastricht vuurwerkmoe?!’) blijkt dat veel 
Maastrichtenaren ook in Maastricht een vermindering van vuurwerk wensen; 

 Het dus duidelijk is dat er steeds minder draagvlak is voor vuurwerk. 
 
Overwegende dat: 

 De provincie een vergunning kan afgeven voor het afsteken van vuurwerk tijdens evenementen; 

 Burgemeesters echter de mogelijkheid hebben om, binnen hun eigen gemeenten, vuurwerkvrije zones in te 
stellen; 

 Vuurwerkvrije zones in elk geval garanderen dat op bepaalde plekken in de betreffende gemeente geen 
vuurwerk mag worden afgestoken; 

 Steeds meer gemeenten ervoor kiezen om tijdens de jaarwisseling enkel nog een door de gemeente 
georganiseerde professionele vuurwerkshow te verzorgen; 

 Bij de bevolking een breed draagvlak is voor een verbod op knalvuurwerk voor particulieren en een door de 
gemeente georganiseerde vuurwerkshow tegemoet komt aan de wensen van liefhebbers van vuurwerk 
tijdens de jaarwisseling; 

                                                           
1 ‘Denk aan veteranen, senioren, mensen met beperkingen of vluchtelingen. 



 

 

 Alleen een verbod op consumentenvuurwerk ervoor kan zorgen dat er steeds minder letsels door vuurwerk 
worden veroorzaakt. 

 
Verzoekt het college: 

 In het eerste gedeelte van 2020 te komen tot de aanwijzing van de meest kwetsbare en gevoelige locaties in 
de gemeente Maastricht - zoals rondom verzorgings - en verpleegcentra, concentraties van 
ouderenwoningen, asielzoekerscentra, het ziekenhuis, kinderboerderijen, dierenasiels en stadsparken en 
andere natuurgebieden - waar het verboden wordt om consumentenvuurwerk af te steken ter voorkoming 
van gevaar, schade en overlast van de omgeving; 

 Deze aan te wijzen vuurwerkvrije zones op een heldere manier met de stad te communiceren en duidelijk 
van borden te voorzien; 

 Met organisatoren van evenementen in gesprek te treden om het afsteken van vuurwerk terug te dringen en 
gezamenlijk alternatieven te zoeken ter vervanging; 

 Onderzoek te doen naar een vervanging van consumentenvuurwerk: dit bijvoorbeeld door de gemeente 
georganiseerde vuurwerkshows in Maastricht-West en in Maastricht-Oost tijdens de jaarwisseling van 2020-
2021 of andere (duurzame) alternatieven. Indien 2 vuurwerkshows niet haalbaar blijkt in dit onderzoek mee 
te nemen de haalbaarheid van 1 door de gemeente georganiseerde vuurwerkshow in 2020. 

 Onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een totaalverbod op consumentenvuurwerk in het daarop 
volgende jaar (2021-2022); 

 Over de uitkomsten van de onderzoeken en de bijkomende kosten (denk aan handhaving) aan de raad 
uiterlijk voor het komende zomerreces een terugkoppeling te doen. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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