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conceptbesluit

De raad besluit:
1. de overlast door vuurwerk te beperken;
2. het college de opdracht te geven een procesvoorstel aan de raad te overleggen, uiterlijk in de raad van
oktober 2019, inclusief een raming van de kosten en een voorstel voor de dekking van deze kosten;
3. in dit voorstel wordt uitgewerkt hoe de overlast wordt beperkt, waarbij in ieder geval de volgende zaken
worden opgenomen:
1. inzet van een lokale bewustwordingscampagne om vuurwerk(-overlast) te verminderen
2. in overleg met inwoners (jongeren, ouderen, wijkteams, betrokkenen bij zorginstellingen, azc,
kinderboerderij, De Mikke etc) te onderzoeken hoe de overlast en de schade verminderd kan worden.
3. hierbij te onderzoeken of een pilot voor een vuurwerk-afsteekplaats mogelijk is.
4. verkenning van de behoefte aan alternatieve activiteiten tijdens de jaarwisseling in de wijken
5. onderzoeken of een meldpunt bijdraagt aan het terugdringen van vuurwerkoverlast.
6. een communicatiestrategie gericht op het informeren en betrekken van onze inwoners met specifieke
aandacht voor ideeën en suggesties van vuurwerkliefhebbers
7. gerichte handhaving
8. tijdspad
9. overleg met Vlissingen en Veere
4. de raad z.s.m. na de jaarwisseling 2019/2020 maar uiterlijk februari 2020 de resultaten van de nieuwe
aanpak voor minder overlast mee te delen.
relatie met eerdere besluitvorming

Motie september 2018, meer vuurwerkvrijezones rondom jaarwisseling 2018-2019
Persbericht januari 2019; met een overzicht van de schade vuurwerk jaarwisseling 2018-2019
wat is de aanleiding en het bestaand beleid? relatie met de programmabegroting?

De voortdurende overlast en schade aan milieu, gezondheid en (gemeentelijke) eigendommen. Het bestaande beleid
is er op gericht om de ernstige overlast waar de veiligheid in het geding is, mogelijk te beperken.
wat willen we bereiken?

Een stad waar het rondom de jaarwisseling veilig is voor inwoners, hulpverleners, dieren, natuur. Dat Middelburg een
stad is, waar men goed zorgt voor het milieu en de gezondheid van inwoners, ook rondom de jaarwisseling.

Argumenten

Vuurwerk is in Nederland een traditie bij Oud en Nieuw. Door dit vuurwerk is er, naast plezier, ook ieder jaar (veel)
overlast en milieu- en gezondheidsschade voor mens en dier. Overlast en schade is er op veel terreinen: onder

andere schade aan (publieke) eigendommen, onveilige situaties, gezondheidsschade door o.a. oogletsel, handletsel,
ademhalingsproblemen, schrikreacties (ook bij huisdieren) en milieu (o.a. fijnstof in de lucht, zware metalen in de
bodem en het water en afval op de grond).
In een motie in september 2018 is het college opgeroepen om meer vuurwerkvrijezone ’s aan te wijzen voor de
jaarwisseling 2018/2019. Het college heeft de enige vuurwerkvrijezone die er was, juist afgeschaft, met als argument
dat er sowieso geen vuurwerk afgestoken mag worden vóór oudejaarsdag 18.00 uur. Omdat er veel overlast is vóór
oudejaarsdag 18.00 uur lijkt het goed om een ontmoedigingsbeleid te voeren en te zoeken naar alternatieven voor het
afsteken van vuurwerk.
Wel was er afgelopen jaar de mogelijkheid voor inwoners om met hulp vanuit het stadskantoor een vuurwerkvrijezone
in de buurt te realiseren. Het initiatief en de handhaving was de verantwoordelijkheid van de inwoners zelf.
Landelijk is er een wijzigingsvoorstel op het vuurwerkbesluit in procedure gebracht: ‘Gemeenteraden behouden hun
bevoegdheid om bij verordening het tot ontbranding brengen van vuurwerk binnen het grondgebied van de gemeente
te verbieden.’ Het lijkt ons (nu) niet verstandig om vanuit de overheid een algeheel vuurwerkverbod op te leggen. Wel
achten wij het wijs om met inwoners te kijken hoe op een redelijke manier de overlast (fors) verminderd kan worden
om zo de komende jaarwisseling minder overlast te hebben van (illegaal) vuurwerk en carbid.
kanttekeningen

wat gaan we ervoor doen?

Proberen met verschillende groepen inwoners in gesprek te komen (ook met de mensen die graag vuurwerk
afsteken) om te komen tot een veilig door de bevolking geaccepteerd beleid op het gebied van vuurwerk met
afspraken om vuurwerk te ontmoedigen en zo bij te dragen aan een veilig en gezond Middelburg.
wat mag het kosten?

Dit wordt bepaald op basis van de uitwerking van het voorstel.
hoe gaan we dat financieren?

zijn er significante gevolgen voor het weerstandsvermogen?

hoe draagt dit voorstel bij aan een duurzaam energieneutraal Middelburg?

Minder vuurwerk draagt bij aan verbetering van het klimaat, gezondheid en milieu in Middelburg.
wat communiceren we?

advies ingewonnen bij adviesorgaan?
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