
 
Schriftelijke vragen van de fractie D66 Apeldoorn betreffende het kabinetsvoornemen om 
vuurwerk niet te verbieden, ingevolge artikel 34 van het Reglement van Orde van de raad. 

 
Apeldoorn, 8 juni 2018 

 
Geachte voorzitter van het presidium, geacht college, 
 
Maandag 4 juni werd bekend dat het kabinet geen algeheel verbod wil op knalvuurwerk en 
vuurpijlen. Dat schrijft minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede 
Kamer in een brief die in handen is van het ANP. 
 
Hiermee gaat het kabinet tegen het advies in van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), 
die eind vorig jaar adviseerde een algeheel verbod in te stellen vanwege de vele incidenten 
die elk jaar met oud en nieuw plaatsvinden. 
 
D66 Apeldoorn herkent zich in de bewoording van de OVV waarin zij aangeeft dat de 
jaarwisseling ‘Het onveiligste feest van het jaar’ is. Jaarlijks vinden er zo’n 11.000 incidenten 
plaats, variërend van letselschade tot openbare geweldpleging. Het afsteken van 
knalvuurwerk en vuurpijlen zorgt ook nog eens voor gemiddeld één dode en vijfhonderd 
gewonden per jaarwisseling. Bij het knalvuurwerk speelde in het advies van de OVV mee dat 
rotjes uitnodigen tot roekeloos gedrag. 

In februari 2018 gaf het college aan dat in Apeldoorn een Aftelfeest wordt gegeven als 
uitwerking van een van de aanbevelingen van de OVV. Dit naar aanleiding van de 
beantwoording van schriftelijke vragen van de PvdD, m.b.t. vuurwerkoverlast voor dieren en 
de grote hoeveelheid afval die het afsteken veroorzaakt. 

Onze vragen zijn gericht op het doel om, ondanks het teleurstellende kabinetsvoornemen, 
Apeldoorn veiliger te maken en daar zelf de regie in de te nemen. 
 
1. Wat is de algemene reactie van het College op het voornemen van het kabinet om geen 
algeheel verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen af te kondigen? 
2. Zou het College, in navolging van de beoogde proef Cannabisteelt, ook bereid zijn om als 
proefgemeente te dienen, om wel een verbod in te stellen voor knalvuurwerk en vuurpijlen? 
3. Zo nee, zou u dan bijvoorbeeld bereid zijn om de hele gemeente tot vuurwerkvrije zone in 
te stellen? 
4. Welke andere mogelijkheden ziet u of zou u willen onderzoeken om ervoor te zorgen dat 
het aantal vuurwerkincidenten wordt gereduceerd? 

 
Robert van Vliet Maarten van Vierssen D66 Apeldoorn 








