
M O T I E  
 

Afsteekverbod particulieren vuurwerk vanaf jaarwisseling 2021/2022 
 
Ondergetekende(n),  

 
 
 

Fractie…….  
 
 
…………….  
 
Gelet op artikel 10.2 van de Spelregels gemeenteraad Breda  
Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: 
 
De gemeenteraad van Breda, in vergadering bijeen op 9 juli 2020, 
 
Constaterende dat: 
Het door particulieren zelf afsteken van consumentenvuurwerk in de periode rond Oud en Nieuw: 

● ernstige overlast geeft voor mensen en dieren; 
● zorgt voor blijvende milieuschade en een zodanig slechte luchtkwaliteit dat met name 

ouderen en mensen met longproblemen hiervan urenlang last ondervinden; 
● jaarlijks honderden ongelukken veroorzaakt waarbij ongeveer de helft van de gewonden omstanders 

betreft; 
● jaarlijks materiële schade met zich meebrengt aan straatmeubilair, afvalbakken of erger (auto’s, huizen, 

etc.); 
● optreden van politie en andere hulpverleners verhindert, waarbij zij zelfs moedwillig met 

vuurwerk worden bedreigd;  
● bijdraagt aan een subjectief gevoel van onveiligheid van inwoners in hun eigen woonomgeving en dat 

veel mensen ervan weerhoudt rond de jaarwisseling naar buiten te gaan; 
● geïnterviewde partners voor de notitie ‘Vuurwerk Breda’ (politie, hulpdiensten, OM, jongerenwerk, 

stadsmariniers) een duidelijke voorkeur tonen voor een totaal-vuurwerkverbod met als flankerende 
maatregel een (centrale) vuurwerkshow of wijkgerichte activiteiten; 

 
Overwegende dat: 

● het vieren van Oud en Nieuw een feest voor álle inwoners zou moeten zijn;  
● het recht op veiligheid gaat boven het recht om als consument vuurwerk te mogen afsteken; 
● de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) en de landelijke politie pleiten voor een algeheel verbod op 

knalvuurwerk en vuurpijlen; 
● diverse organisaties voor oogheelkunde, dierenwelzijn, patiëntenverenigingen en verzekeraars vragen 

om een verbod op ál het consumentenvuurwerk (dus ook categorie F2);  
● vertegenwoordigers van de politie aangeven dat een algeheel verbod op het door particulieren zelf 

afsteken van vuurwerk beter te handhaven is dan een deelverbod voor slechts een beperkt deel van een 
gemeente, of maar een deel van het vuurwerk-assortiment;  

● we de mensen die voor ons de handhaving en hulpverlening in de wijken moeten verzorgen niet op pad 
moeten sturen met een onverantwoordelijke opdracht; 

● we nu een stip aan de horizon moeten zetten, zodat bijvoorbeeld ook de vuurwerkbranche tiijdig weet 
waar zij aan toe is; 
 

Verzoekt het college 
● alle voorbereidingen te treffen voor een raadsbesluit waarmee vanaf de 

jaarwisseling 2021-2022 een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk 
in de gemeente Breda van kracht wordt. 

 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 juli 2020, 
 

,voorzitter 
 
 

,griffier 


