
Aan : de VVD fractie
Van : het college van B&W
Betreft : schriftelijke vragen ex art. 43

Op 1 december heeft u het college de volgende schriftelijke vragen 
gesteld. In deze memo beantwoordt het college uw vragen.

Aanleiding
In diverse media, waaronder de gemeentepagina in de 
LeusderKrant, roept u inwoners op om de mogelijke behoefte tot het 
instellen van een vuurwerkvrije zone te melden bij de gemeente. 
Naar aanleiding daarvan heeft de VVD-fractie de volgende vragen:

1. Ons is niet bekend dat de gemeenteraad gevraagd heeft 
om deze vraag aan de inwoners van Leusden te stellen. 
Wat is de aanleiding dat het college bovengenoemde 
vraag gesteld heeft?

Antwoord:
Het klopt dat de gemeenteraad niet heeft gevraagd deze vraag te 
stellen.
Op de gemeentepagina van de LeusderKrant heeft de Burgemeester 
gevraagd aan inwoners of er plekken in Leusden zijn, waar sprake is 
van overmatig vuurwerkoverlast. Omdat landelijk de discussie speelt 
over het inrichten van vuurwerkvrije zones, wilden de gemeente 
kijken of ook in Leusden hiertoe behoefte is.

Volgens de huidige regelgeving in de APV (art 2:73 en toelichting Art 
6) zijn er al een aantal gebieden in Leusden waar geen vuurwerk 
afgestoken mag worden: 

 Schoolgebouwen; 
 Brandstofoverslag/tankstation;
 Brandbare opstallen (rietdak) / opslag brandbare stoffen;
 Dierenpension / veehouderijen;
 Winkelcentrum;
 Passages / bruggen / viaducten;
 Vuurwerkopslag / vuurwerkverkooppunt;
 Verzorgingshuizen / verpleeghuizen.

Door de gemeentelijke handhavers wordt al jaren ingezet op de 
handhaving van het afsteken van vuurwerk bij deze gebieden. De 
gemeente wilde graag weten of het noodzakelijk is om deze lijst aan 
te vullen met nieuwe gebieden waar een vuurwerkvrije zone 
gewenst is. In het kader van Samenleving Voorop en gebiedsgericht 
werken wordt er al samengewerkt met inwoners om te zoeken naar 
een oplossing voor gebieden waar overlast van vuurwerk wordt 
ervaren. 





2. Wat gaat u doen met de antwoorden? Op welke gronden 
besluit het college tot het wel of niet instellen van een 
vuurwerkvrije zone? Hoe gaat u om met de belangen van 
de inwoners die graag dichtbij in hun buurt de 
jaarwisseling willen vieren met legaal vuurwerk en binnen 
de regels?

Antwoord:
Het college is niet voornemens om vuurwerkvrije zones in te stellen. 
Op de oproep van de burgemeester zijn een beperkt aantal reacties 
binnengekomen, die geen aanleiding geven tot het instellen van een 
of meerdere vuurwerkvrije zones. 

3. De VVD ziet niets in overheidsbemoeienis op dit punt. 
Sprekend is het voorbeeld van Huizen, waar een 
vuurwerkvrije zone rondom een wooncentrum voor 
bejaarden is teruggedraaid omdat de ouderen dat 
ongezellig vonden. Is het niet juist aan de Leusdense 
inwoners en buurten zelf om verantwoordelijkheid te 
nemen en afspraken hierover te maken? Bent u bereid om 
de samenleving hierin werkelijk voorop te stellen en 
alleen waar nodig te faciliteren?

Antwoord:
Het college is eens met deze lijn. Zie ook ons antwoord bij vraag 2.

4. Bent u het met ons eens dat het instellen van een 
vuurwerkvrije zone alleen zin heeft, als hier adequaat op 
gehandhaafd wordt en dat het anders een wassen neus 
is? Wat zijn de extra kosten hiervan en hoe worden deze 
bestreden?

Antwoord:
Het college heeft niet het voornemen om een vuurwerkzone in te 
stellen. Er is dus ook geen sprake van handhaving op het naleven 
hiervan of van hogere kosten.

5. Veel inwoners ervaren dat de handhaving op de huidige 
regels ten aanzien van het afsteken van vuurwerk ernstig 
tekort schiet. Is het daarom niet beter om eerst werk te 
maken van adequate handhaving van de huidige regels, 
voordat nieuw beleid wordt ingevoerd?

Antwoord:
Zowel de gemeente als de politie zijn verantwoordelijk voor de 
handhaving bij vuurwerkoverlast.   Deze overlast bestaat vaak uit 
het afsteken van illegaal vuurwerk en vuurwerk wat afgestoken 



wordt buiten de toegestane tijden (31 december van 18:00 tot 
2.00).   Handhaven kan middels een boete of met een 
doorverwijzing naar HALT.  In de praktijk is handhaven vaak moeilijk, 
omdat het lastig is daders op heterdaad te betrappen.   De 
gemeente reageert op meldingen van inwoners over 
vuurwerkoverlast en stemt deze af met de politie en jongerenwerk. 


