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Geachte heer, mevrouw 

 

Op 4 januari 2023 heeft u, verwijzend naar artikel 43 van het reglement van orde, het college van 

burgemeester en wethouders raadsvragen gesteld over onderzoek naar vuurwerkverbod. In deze 

brief vindt u de antwoorden op deze vragen.  

 

Vraag 1 

Op de website van de gemeente Schagen (www.schagen.nl/de-vuurwerkregels, inmiddels niet meer 

online) en in diverse media (bijvoorbeeld 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20221228_56776228?utm_source=google&utm_mediu

m=organic) lees ik dat een woordvoerder van de gemeente Schagen het volgende stelt: ‘Uit 

onderzoek is gebleken dat de meeste inwoners geen problemen hebben met het vuurwerk dat op 

deze tijden (18:00 – 2:00 uur) wordt afgestoken.’ Dit wordt, naast handhaving, als een belangrijk 

argument genoemd voor het college om af te zien van een (gedeeltelijk) vuurwerkverbod en 

vuurwerkvrije zones. 

 

Mij is dit genoemde onderzoek niet bekend. Is dit een onderzoek gedaan in de gemeente Schagen? 

Wanneer, door wie? 

Graag wil ik de gegevens en resultaten van dit onderzoek. 

 

Beantwoording  

Helaas moet ik aangegeven dat in de beantwoording is uitgegaan van een wat oudere tekst en dus 

ook een ouder onderzoek. Hierdoor zijn de onderzoeksgegevens niet meer beschikbaar. Excuus hier 

voor.  

 

Er is in 2022 geen onderzoek uitgevoerd door de gemeente Schagen maar er heeft een analyse van 

de meldingen plaatsgevonden. De reden dat er geen nader onderzoek is uitgevoerd is dat het beeld 

is dat de meeste problemen worden ervaren met het afsteken van illegaal vuurwerk en het afsteken 

van vuurwerken buiten de periode van de jaarwisseling. Dit is mede gebaseerd op het aantal overlast 

meldingen die wij hebben ontvangen. De meldingen zijn ontvangen in de periode van oktober 2022 

tot en met 1 januari 2023. Uit analyse van de meldingen blijkt dat de overlast voornamelijk betrekking 
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heeft op het afstekken van zwaar knalvuurwerk, illegaal vuurwerk en het feit dat het nog geen 31 

december is.   

 

Overlastmeldingen bij 

politie en gemeente 

 

 

 

 

Vraag 2  

In mij bekende recente onderzoeken lees ik andere resultaten. Zoals het onderzoek van Ipsos die laat 

zien dat 47% voor een landelijk verbod van consumentenvuurwerk is en slechts 28% het daar niet mee 

eens is. Of bijvoorbeeld:  

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/io-research/vuurwerkverbod-stemt-

meestal-tot-tevredenheid 

 

Heef u deze onderzoeken ook meegewogen bij de besluitvorming van een (gedeeltelijk) 

vuurwerkverbod?    

 

Indien nee, waarom niet? 

Geven de andere onderzoeken aanleiding tot heroverweging van uw standpunt? 

 

beantwoording 

Het onderzoek dat door u wordt aangehaald betreft een discussie over het landelijk verbod op 

consumentenvuurwerk. Het wel of niet instellen van een totaal vuurwerkverbod is in Schagen niet aan 

de orde geweest. Landelijk is namelijk afgezien van het instellen van een totaal verbod. Hierdoor is 

een vuurwerkverbod niet te handhaven op het moment dat er wel gewoon vuurwerk kan worden 

verkocht.  Zoals te zien is geweest tijdens de jaarwisseling zijn in de gemeente waar wel en totaal 

vuurwerkverbod van kracht was veel vuurwerk is afgestoken (Amsterdam, Haarlem).   

 

De door u genoemde onderzoeken geven dan ook geen aanleiding om het standpunt op dit 

moment te heroverwegen. We zullen de landelijke discussie omtrent het vuurwerkverbod volgen 

richting de jaarwisseling van 2023/2024.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer A.S. Meijer 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaartal Gemeente  Politie  

2022 7 33 

2021 14 148 

2020 16 121 

2019 6 74 
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