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Onderwerp 

Afdoening van motie: N.6 CU/SGP Sturingsmogelijkheden locatiebeleid 

opslag en verkoop vuurwerk 

  

Geachte voorzitter, 

 

Uw raad heeft tijdens de bespreking van de brief van de burgemeester inzake de Evaluatie 

jaarwisseling 2018-2019 (RIS302809) op 18 juli 2019 de door het raadslid de heer Grinwis ingediende 

motie ‘Sturingsmogelijkheden locatiebeleid opslag en verkoop vuurwerk’ (RIS303281) aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende dat dat: 

 de burgemeester een landelijk verbod wil op knalvuurwerk en siervuurpijlen, om de 

overlast, schade en het aantal slachtoffers terug te dringen; 

 momenteel middels vuurwerkvrije zones wordt geprobeerd het vuurwerkgebruik in de stad 

terug te dringen.  

 

Overwegende dat: 

 er voor het terugdringen van het vuurwerkgebruik er niet gestuurd kan worden op het 

afsteken, maar ook op de verkoop van vuurwerk; 

 de gemeente via het omgevingsbeleid kan sturen op de opslag en verkoop van 

consumentenvuurwerk; 

 een deel van de verkoop van vuurwerk tot stand komt door impulsaankopen en het 

terugdringen van het aantal verkooppunten en dus voor kan zorgen dat er minder van 

wordt gekocht. 

 

Verzoekt het college: 

 na te gaan hoe via het omgevingsbeleid met betrekking tot de opslag en verkoop van 

consumentenvuurwerk kan worden gestuurd op het verminderen van het aantal opslag- en 

verkooppunten en de raad hierover de informeren. 
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Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van deze motie: 

 

Het gemeentelijk beleid voor het aantal verkooppunten in de gemeente is neergelegd in het 

bestemmingsplan Parapluherziening Detailhandel Vuurwerk (2004). In het bestemmingsplan 

Parapluherziening Detailhandel Vuurwerk (2004) is het aantal verkooppunten beperkt tot maximaal 

75. Sinds de inwerkingtreding van het Vuurwerkbesluit (2002) is het aantal verkooppunten in de stad 

sterk gedaald. Het aantal actieve verkooppunten met een vuurwerkverkoopvergunning is 

momenteel 36. 

 

De bestaande verkooppunten zijn in de loop der jaren bij actualisatie van een bestemmingsplan 

opgenomen in de (reguliere) bestemmingsplannen. Vervallen verkooppunten hebben in het 

geactualiseerde bestemmingsplan niet langer de bestemming van vuurwerkverkooppunt. 

 

In het bestemmingsplan Parapluherziening Detailhandel Vuurwerk (2004) is alleen nog het beleid 

weergegeven en niet de concrete locaties. Het college komt in 2020 met een voorstel met beleidsregels 

voor vuurwerkverkooppunten. Het beleid heeft betrekking op het aantal verkooppunten en het 

spreidingsbeleid. Nieuwe aanvragen voor een vuurwerkverkooppunt zullen dan worden getoetst aan de 

beleidsregels. Bestaande verkooppunten zullen vanwege bestaande rechten niet aan het nieuwe beleid 

worden getoetst. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de wnd. secretaris, de burgemeester, 

 

Dineke ten Hoorn Boer Pauline Krikke 

 

 


