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Onderwerp 

Afdoening motie Inleverpunt (illegaal) vuurwerk en carbid 

  

Uw raad heeft tijdens de behandeling van “Gedachtenwisseling Coronacrisis” op 16 december 2020 de 

door het raadslid de heer P. Grinwis ingediende motie “Inleverpunt (illegaal) vuurwerk en carbid 

(RIS307398) aangenomen.  

 

Constaterende dat: 

• er tijdens de jaarwisseling 2020-2021 geen F2 en F3 vuurwerk mag worden afgestoken om 

de ziekenhuizen te ontlasten;  

• recent is opgenomen in de APV van Den haag dat ook het afschieten van carbid binnen de 

gemeentegrenzen verboden is; 

 

Overwegende, dat: 

• een gedeelte van de inwoners van Den Haag al (illegaal) vuurwerk en/of carbid thuis heeft; 

• het bewaren van (illegaal) vuurwerk en/of carbid in huis een onwenselijk veiligheidsrisico 

met zich meebrengt; 

• in Alkmaar, in samenspraak met de politie en handhaving, al een aantal dagen zijn 

aangewezen waarop inwoners boetevrij vuurwerk kunnen inleveren bij en gespecialiseerd 

vuurwerkteam, waarna het wordt afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf;  

 

Verzoekt het college: 

• voor de jaarwisseling van 2020-2021 een locatie en een aantal dagen aan te wijzen waarop 

inwoners hun (illegale) vuurwerk en carbid in kunnen leveren.  

 

Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie.  

 

De burgemeester heeft in het Veiligheidsberaad een klemmend beroep gedaan op de Minister van 

Justitie en Veiligheid om het mogelijk te maken (illegaal) vuurwerk in te leveren zonder het risico te 

lopen op een boete of strafblad. De minister heeft hier voortvarend en positief op gereageerd. 

Vervolgens zijn er twee inleverpunten in Den Haag gerealiseerd. Op maandag 28 en dinsdag 29 

december konden bewoners uit Den Haag en de overige gemeenten binnen Haaglanden hun vuurwerk 

inleveren. Op de locatie bij het ADO-stadion en op de parkeerplaats aan de Machiel Vrijenhoeklaan is 

in totaal 611 kilo vuurwerk ingeleverd.  
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Er is dus ruim gebruik gemaakt van de geboden voorziening. Het vuurwerk is ingenomen en afgevoerd 

door een daarvoor gespecialiseerd bedrijf. Zie ook de raadsmededeling ‘Verloop jaarwisseling 2020-

2021’ (RIS307478).  

 

Hiermee beschouwt het college de motie als afgedaan.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 


