MOTIE Vreemd aan de orde van de dag
GROENLINKS

ZIN IN DE TOEKOMST
Motienummer:
(in te vullen door griffier tijdens de

raadsvergadering)

Onderwerp: Referendum over "Houten vuurwerkvrij, behalve in een aantal vooraf vastgestelde
gebieden"
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 10 februari 2015
Overwegende:
» De beantwoording van de Rondvraag van GroenLinks van 6 januari 2015, waaruit blijkt dat er bij
de jaarwisseling 2014/2015 25 meldingen van overlast zijn geweest en er C 22.000 schade aan
gemeentelijke eigendommen is aangericht, waarschijnlijk vooral door illegaal vuurwerk;
»

Dat de voordelen van het vrij mogen afsteken van vuurwerk niet opwegen tegen de nadelen en de
kosten voor de samenleving, te weten:
1. Het vallen van (zwaar)gewonden, in het bijzonder slachtoffers met hand-, oor- en oogletsel;
2. Ervaren overlast door mensen en (huis)dieren;
3. Milieuvervuiling zowel aan de bodem als aan de lucht;
4. Het opruimen van het vuurwerkafval wat zowel gebeuren moet door vrijwilligers als door
betaalde krachten;
5. Het herstellen van door vuurwerk vernielde objecten in de openbare ruimte, zowel
vervangingskosten als personele kosten;
6. Een significant risico van beschadiging of vernieling van roerend en onroerend goed (denk
hierbij aan auto's, bedrijfspanden en huizen)

»

Bij de jaarwisseling 2014-2015 in meer dan 33 gemeenten vuurwerkvrije zones succesvol zijn
gebleken, en dat daarom naar verwachting bij de komende jaarwisseling het aantal zones zal
toenemen

»

Vuurwerkvrije zones een goed alternatief zijn gebleken voor de inzet van (meer) politie en andere
hulpdiensten rond de jaarwisseling

Tevens overwegende:
»

Dat uit landelijke peilingen blijkt dat inmiddels een meerderheid van de Nederlandse bevolking
tegenstander is van het vrij kunnen afsteken van vuurwerk en vóór het organiseren van
professioneel begeleide vuurwerkshows;

»

Dat de meningen over het onderwerp Vuurwerk sterk verdeeld zijn en dat voor besluitvorming
hierover eerst dialoog met en consultatie van de Houtense bevolking nodig is

»

Dat voor deze consultatie een referendum de beste optie is in combinatie met een openbaar
toegankelijke debat- en informatieavond in de week voorafgaande aan het referendum

»

Dat de raad conform de referendumverordening uit 2006 bevoegd is tot het uitschrijven van een
referendum over een voorgenomen besluit

»

Dat het voor het onderwerp Vuurwerk niet wenselijk is om separaat een referendum te
organiseren vanwege de kosten hiervan (tussen kC 50 en 65) maar dat dit referendum kan
aansluiten bij een algemene verkiezing of ander referendum

Tevens van mening zijnde dat het inmiddels voor Houten de tijd is om stappen te zetten in het
terugdringen van (de nadelen van) particulier vuurwerk maar wel na uitgebreide dialoog met en het
consulteren van de Houtense burgers

Verzoekt het college:
1.

Ten aanzien van het terugdringen van (de nadelen van) particulier vuurwerk de volgende
zaken voor te bereiden:
a. In de gemeente Houten worden afgebakende gebieden aangewezen waar het is
toegestaan om vuurwerk af te steken. Het betreft hier enkele gebieden voor de kern

Houten (per kwadrant minimaal één) en voor de overige kernen van de gemeente tevens
één. Bij het bepalen hiervan wordt rekening gehouden met de gevolgen voor mens en
dier (zowel huisdieren als wilde dieren), het milieu en de roerende en onroerende zaken
van de gemeente en haar inwoners;
b. De overige plaatsen in de openbare ruimte (o,a, winkelcentra, buitengebied,
woongebieden, de ruimte rondom openbare voorzieningen, verzorgingstehuizen en
scholen) worden aangewezen als vuurwerkvrije zone; Houten wordt hiermee voor een
groot deel vuurwerkvrij, behalve in een aantal vooraf aangegeven gebieden;
c. In de aangewezen gebieden waar vuurwerk afgestoken mag worden zijn
sfeerverhogende activiteiten toegestaan (bijvoorbeeld een oliebollentent of muziek),
alsmede vuurwerkshows die door derden (niet de gemeente) worden
georganiseerd/bekostigd en worden uitgevoerd door gediplomeerde pyrotechnici;
d. In deze aangewezen gebieden kunnen de hulpdiensten aanwezig zijn voor het borgen
van veiligheid en het snel kunnen afhandelen van calamiteiten;
e. Indien nodig dienen deze vuurwerkvrije zones in de APV verwerkt te worden en door
middel van bebording en publicaties in de media kenbaar gemaakt te worden.
De gemeenteraad besluit:
2.

Over de punten genoemd onder 1. een referendum uit te schrijven conform raadsbesluit 2006¬
025 "Referendumverordening Houten"
Dit referendum te houden op een moment dat de burgers van Houten al naar de stembus
gaan, te weten de eerstvolgende algemene verkiezing of een ander referendum
In de weken voorafgaande aan het referendum de raadszaal (of een andere geschikte ruimte
in het gemeentehuis) beschikbaar te stellen voor een door de indiender(s) te houden debat/dialoogavond.
Definitieve besluitvorming over de punten genoemd onder 1. aan te houden tot het moment dat
de uitslag van het referendum bekend is
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3.
4.

5.

en gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Deze motie vraagt om het houden van een referendum over het onderwerp "Houten vuurwerkvrij,
behalve in een aantal vooraf vastgestelde gebieden", een onderwerp die in de lijn ligt van een
landelijke trend naar minder vrij mogen/kunnen afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling. Vuurwerk
heeft immers steeds minder draagvlak bij de inwoners van Nederland vanwege opgelopen letsel ,
overlast voor mens en (huis)dier , vanwege zwerfvuil, de gevolgen voor het milieu , ervaren
onveiligheid en de schade aan eigendommen van inwoners en gemeente. Al meer dan twee jaar geeft
een meerderheid van de Nederlanders aan voorstander te zijn van een algemeen vuurwerkverbod
(zoals dat ook in veel landen om ons heen geldt). Ook geeft maar 1900) van de gemeenten aan te
kunnen leven met de huidige (vrije) regels rondom vuurwerk .
Veel grote en kleine gemeenten hebben de handschoen al opgepakt en hebben vuurwerkvrije zones
ingevoerd, die gezien de tussenevaluaties tonen een succes zijn gebleken . Niet alleen nam het aantal
slachtoffers en het aantal vernielingen/beschadigingen/branden af, ook kon de politie op een andere
manier ingezet worden dan in voorgaande jaren. Daarnaast is in Hilversum (maar ook veel
buitenlanden) een door professionals centraal afgestoken vuurwerkshow een groot succes gebleken.
Deze motie vraagt tevens om dit toe te staan in Houten, naast het toestaan van sfeerverhogende
activiteiten (bijvoorbeeld culturele optredens verkoop van voedsel) in de afsteekgebieden. Zo worden
deze plaatsen een ontmoetingsplek voor buurtgenoten en een plek waar echt feest gevierd kan
worden.
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De indiener van deze motie is zich terdege bewust van dat over het onderwerp Vuurwerk de meningen
sterk verdeeld zijn in Nederland. In de lijn van de nieuwe bestuursstijl van het College wordt derhalve
gevraagd om eerst uitgebreid de dialoog aan te gaan met de burgers voordat tot definitieve
besluitvorming wordt overgegaan.
Ondertekening en naam indiener(s):
David Jimmink
GroenLinks Houten
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Houten/44722/44722_1.html
http:ZZwww.vovz.nlZindex.phpZ145-stop-met-vuurwerk
http://horizon.science.uva.nl/fireworks/, http://www.natuurbericht.nl/?id=9946
http://bodemnieuws.nl/cms/index.php/bodemnieuws/16319-column-vuurwerk.html
http://nos.nl/artikel/591550-meerderheid-voor-vuurwerkverbod.html
http://actiefmedia.nl/vuurwerkbeleid-ter-discussie/
http://www.rotterdam-nieuws.nl/nieuws/uit-rotterdam/vuurwerkvrije-zones-rotterdam-succes/ S
http://www.gooieneemlander.nl/regionaal/gooivechtstreek/article27272548.ece, maar ook andere lokale en landelijke websites
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