
 
 

 

schriftelijke vragen 
 

 

Fractie: GroenLinks & SP & ChristenUnie 

 

Naam: Danieke van Baal & Peter Duvekot & Ingrid Paalman 

 

Onderwerp: 

 

Vuurwerkverbod tijdens de aankomende jaarwisseling 

 

Type vraag: O informatieve/technische vraag 

x politieke schriftelijke vraag (ex. art. 33 RvO) 

 

Beantwoording (alléén bij 

informatieve/technische 

vragen) 

x Ja, kan verspreid via mail / app 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

 

Inleiding/aanleiding: 

 

De verkoop- en het afsteken van vuurwerk wordt de komende jaarwisseling eenmalig 

verboden. Dit om extra druk op de al zwaar belaste zorg en op de handhaving van de 

openbare orde te voorkomen. Omdat GroenLinks, SP en de ChristenUnie komend 2021 in 

gesprek willen gaan met zowel college, raad als de inwoners van de gemeente Dronten 

over dit onderwerp, hebben we de volgende vragen. 

 

 

 

Vragen: 

 

1. Hoe gaat het college dit verbod handhaven? 

 

In de eerste plaats zal de handhaving van het vuurwerkverbod plaatsvinden door 

de politie. Mogelijk spelen de boa’s overdag ook een rol in de handhaving, hier 

wordt op dit moment nog naar gekeken. De capaciteit van politie en BOA’s is 

echter beperkt en overlast door (illegaal) vuurwerk kunnen we dan ook niet 

uitsluiten.   

 

Verder geeft het college te kennen niet alleen naar handhaving te willen kijken, 

maar ook zeker een beroep te doen op de samenleving als geheel en ouders in het 

bijzonder zich aan de regelgeving te houden. Samen staan we sterker.  

 

2. Is het college het met ons eens dat dit een interessant moment is om het gesprek 

met inwoners aan te gaan over een geheel / gedeeltelijk vuurwerkverbod of het 

instellen van vuurwerkvrije zones? 

 

Dit moment geeft een mooie aanleiding om te kijken of er onder de inwoners 

genoeg draagvlak is voor het instellen van een vuurwerkverbod dan wel 

vuurwerkvrije zones. Het college stelt voor om in eerste instantie via 

dronten.ikpraatmee.nl een enquête te houden, alvorens in gesprek te gaan met 

haar inwoners. Het college wil er wel op wijzen nog wel vraagtekens te hebben bij 

de handhaving van een verbod/vuurwerkvrije zones, omdat dit niet eenvoudig is, 



aan te bevelen is om te onderzoeken hoe andere gemeenten met een 

vuurwerkverbod/vuurwerkvrije zone hier tegenover staan.  

 

3. Is het college van plan / bereid het vuurwerkverbod in januari 2020 te evalueren 

en in gesprek te gaan met inwoners om te inventariseren hoe zij staan tegenover 

vuurwerkloze jaarwisselingen ten gunste van de zorg, het milieu en veiligheid? 

 

Het college vindt januari te vroeg om in gesprek te gaan met haar inwoners. Het 

college zou het verloop van de jaarwisseling willen afwachten en de eventuele 

evaluatie die vanuit de Veiligheidsregio Flevoland en de Rijksoverheid volgt. Het 

college stelt voor om dit te doen in het eerste kwartaal 2021 waarna in gesprek 

gegaan kan worden met de inwoners.  

 

4. Hoe zou zo’n traject er wat het college betreft uit kunnen zien? 

 

Het college zou een enquête op dronten.ikpraatmee.nl willen plaatsen, waarna 

vervolgens een gesprek met afgevaardigden uit de gemeente kan volgen. Naar 

aanleiding hiervan kan aanpassing van regelgeving door college/raad volgen.  


