Motie vreemd aan de orde van de dag

Handhaving vuurwerkmaatregelen rond “Oud en Nieuw”,
De gemeenteraad van Zeist in vergadering bijeen op 15 januari 2019,
Constaterende, dat
-

ieder jaar het handhaven van maatregelen tegen het afsteken van vuurwerk buiten de voor
afsteken vastgestelde tijden heel lastig en moeizaam is en blijft,
het veel te vroeg afsteken van vuurwerk ieder jaar weer zorgt voor veel overlast,
de rijksoverheid heeft aangegeven tot nationale regelgeving te willen komen waarmee de
gemeenten in de toekomst tot het verbieden van (particulier afsteken van) vuurwerk kunnen
komen, maar deze bevoegdheid nu nog niet bij de gemeenten ligt,

Overwegende, dat
-

het belangrijk is, dat de nationale overheid nu snel voor goede nationale wetgeving en regels
zorgt omtrent vuurwerk, zowel wat betreft afsteken en gebruiken ervan, als wat betreft
verkoop, import en productie ervan,

-

afgelopen jaarwisseling gewerkt is in onze gemeente met een geluidsidentificatie-/detectiesysteem om overmatig en/of illegaal afsteken van vuurwerk op te sporen, en dat dit systeem
tot aanhoudingen en inbeslagname van vuurwerk heeft geleid,

Roept op:
-

aan de VNG aan te geven, dat een snelle, duidelijke aanpassing van wet- en regelgeving over
en rond dit onderwerp door onze raad ten behoeve van onze inwoners als zeer wenselijk
wordt beschouwd en de VNG te vragen daarom deze oproep, als ondersteuning voor dit
wetgevingsinitiatief, aan de landelijke politiek over te brengen en op tot stand brengen van
deze wetgeving aan te dringen, en

Verzoekt het College
-

-

een onderzoek te doen naar het breder inzetten van hiervoor genoemd detectiesysteem om
het voortijdig afsteken van vuurwerk buiten de toegestane “venstertijd” van 18.00 uur op 31
december tot 02.00 uur op 01 januari daarop volgend, tegen te gaan, en
bij dit onderzoek ook te betrekken beantwoording van de vraag of bij deze manier van
handhaving meer inzet van menskracht nodig is, en
de resultaten van dit onderzoek vóór mei 2019 aan de Raad mee te delen.

Toelichting
Verbetering en aanpassing van wet- en regelgeving is nodig om betere bescherming van mensen,
dieren, natuur en milieu tegen vuurwerkgeweld en tegen de gevolgen van het afsteken van

vuurwerk te verkrijgen. De bepalingen in het Vuurwerkbesluit 2002 benodigen aanvulling gezien de
ontwikkelingen maatschappelijk en economisch, die zich sindsdien hebben voorgedaan. Ook in het
Wetboek van Strafrecht (bijv. art 429) is aanpassing vanwege die ontwikkelingen nodig.
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