
 

 

 

Motie 

 

De raad van de gemeente Purmerend,  

in openbare vergadering bijeen op 30 januari 2020; 

 

 

Constateert dat:  

• het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling landelijk al jaren leidt tot: 

o levensgevaarlijke en vervelende situaties, schrik, angst en overlast voor mensen 

en dieren 

o gewonden en soms zelfs doden  

o schade aan publieke en particuliere eigendommen; 

o vuurwerkafval (ook nog eens vol plastics) op straat en in het groen 

o milieuschade 

• hulpverleners, zoals politiemensen, ambulancepersoneel en brandweerlieden tijdens de 

uitoefening van hun functie tijdens de jaarwisseling regelmatig worden bekogeld met 

vuurwerk en zowel hun afzonderlijke (belangen)organisaties als de Onderzoeksraad voor 

Veiligheid daarom pleiten voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen;  

• in de Tweede Kamer zich sinds de laatste jaarwisseling een meerderheid aftekent voor 

een wettelijk vuurwerkverbod; 

• er al jaren rond de jaarwisseling steeds maatschappelijke en politieke discussie is over 

de gevolgen van het afsteken van vuurwerk, ook in (de gemeenteraad van) Purmerend; 

 

 

Overweegt dat:  

• ondanks allerlei aanvullende acties van en communicatie door overheden en andere 

organisaties het ongepast gedrag met vuurwerk van een minderheid in de nacht van oud 

op nieuw niet is afgenomen; 

• onderzoeken laten zien dat er onder de bevolking een ruime meerderheid is voor het 

verbieden van het door particulieren afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen rond de 

jaarwisseling;  

• een meerderheid van de bevolking in onderzoeken aangeeft als alternatief voorstander 

te zijn van een door de gemeente georganiseerde show met bijvoorbeeld lasers, drones 

of vuurwerk;  

• steun van zo veel mogelijk gemeenten en andere overheden voor het belang van een 

vuurwerkverbod voor particulieren een positief besluit door het kabinet kan 

beïnvloeden en bespoedigen; 

 

  



Verzoekt het college van B&W:  

1. binnen de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten en spoedig richting kabinet en Staten-Generaal uit te dragen dat de 

gemeenteraad van Purmerend voorstander is van het instellen van een landelijk 

vuurwerkverbod voor het particulier gebruik van knalvuurwerk en vuurpijlen; 

2. te onderzoeken wat ervoor nodig is om in de gemeente Purmerend voor de 

jaarwisseling 2020/2021 te komen tot een centrale professionele show met lasers, 

drones of vuurwerk en de gemeenteraad voor het zomerreces te informeren over de 

uitkomst van dit onderzoek. 

 

 

Purmerend, 30 januari 2020 

 

P. Blokzijl  (D66)  F. Beijert (GL)       R. van Kuik (SP) 

 


