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Onderwerp 

Afdoening motie 'In kaart brengen haalbaarheid vuurwerkshows' 

  

 

NTERAAD Stuknummer: I.2 CU/SGP Uitslag stemming: 

aangenomen Pagina 1 van 1 RIS-nummer: 304905 Motie: in 

kaart brengen haalbaarheid vuurwerkshows Indiener: Pieter 

Grinwis, ChristenUnie/SGP De raad van de gemeente Den 

Haag, in vergadering bijeen op 5 maart 2020, ter bespreking 

van de Raadsmededeling evaluatie jaarwisseling 2019 - 2020 

(RIS304472), constaterende, dat: ▪ het kabinet heeft besloten 

knalvuurwerk en vuurpijlen nog dit jaar te verbieden; ▪ het 

organiseren van vuurwerkshows in de stadsdelen een mogelijk 

alternatief is voor het afsteken van consumentenvuurwerk; 

overwegende, dat: ▪ er in het verleden initiatieven zijn geweest, 

zoals van De Buurt Bestuurt in Laak1 , voor het organiseren van 

een vuurwerkshow; ▪ het nog niet duidelijk is welke 

inspanningen en financiële middelen er nodig zijn voor het 

organiseren en uitvoeren van vuurwerkshows, maar dat wel 

duidelijk is dat er een degelijke voorbereiding aan vooraf dient 

te gaan; verzoekt het college: ▪ zorgvuldig in kaart te brengen 

welke inspanningen er nodig zijn voor de voorbereiding en 

uitvoering van vuurwerkshows in alle stadsdelen van Den Haag, 

onderbouwd uiteen te zetten in hoeverre dit voor de komende 

jaarwisseling haalbaar is en de raad hierover in september te 

informeren, en gaat over tot de orde van de dag. Pieter Grinwis 

Lesley Arp Joris Wijsmuller Frans Hoijnck van Papendrecht 

ChristenUnie/SGP SP HSP 50PLUS Frans de Graaf VVD 

 

Uw raad heeft tijdens de behandeling van de ‘Evaluatie jaarwisseling 2019 – 2020’ (RIS304472) op  

5 maart 2020 de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie ‘In kaart brengen haalbaarheid 

vuurwerkshows’ (RIS304905) aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

• het kabinet heeft besloten knalvuurwerk en vuurpijlen nog dit jaar te verbieden; 

• het organiseren van vuurwerkshows in de stadsdelen een mogelijk alternatief is voor het 

afsteken van consumentenvuurwerk; 

 

Overwegende, dat: 

• er in het verleden initiatieven zijn geweest, zoals van De Buurt Bestuurt in Laak1, voor het 

organiseren van een vuurwerkshow; 

• het nog niet duidelijk is welke inspanningen en financiële middelen er nodig zijn voor het 

organiseren en uitvoeren van vuurwerkshows, maar dat wel duidelijk is dat er een degelijke 

voorbereiding aan vooraf dient te gaan; 

 

Verzoekt het college: 

• zorgvuldig in kaart te brengen welke inspanningen er nodig zijn voor de voorbereiding en 

uitvoering van vuurwerkshows in alle stadsdelen van Den Haag, onderbouwd uiteen te 

zetten in hoeverre dit voor de komende jaarwisseling haalbaar is en de raad hierover in 

september te informeren. 

 

Het college heeft bovengenoemde motie formeel nog niet afgedaan, wel zijn er sinds de indiening de 

nodige ontwikkelingen geweest en is de Raad ook daarover geïnformeerd. Ter afdoening van de motie 

reageert het college als volgt.  
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Uw raad is op de volgende momenten geïnformeerd over de haalbaarheid van de vuurwerkshows (en 

evenementen): 

- RIS306971 – Actualisatie beleidskader 2020 – 2021 inclusief routekaart jaarwisseling Den 

Haag 2020/2021 in relatie tot COVID-19; 

- Vergadering van de commissie Bestuur d.d. 14 oktober 2020; en 

- RIS306943 – 11e stand van zaken maatregelen in aanpak coronavirus. 

Momenteel wordt de Haagse bevolking geraadpleegd over haar ideeën voor de toekomst van de oud en 

nieuwviering. Hierin is ook aandacht voor de vuurwerkshows. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,    de burgemeester, 

Ilma Merx    Jan van Zanen 

 


