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GROEN LINKS D66 
Zwolle, 15 juni 2020 

Op weg naar een gezonde en veilige jaarwisseling 

De raad van de gemeente Zwolle, in vergadering bijeen op 15 juni 2020, 

gehoord de beraadslaging over de Beslisnota Vuurwerk in Zwolle 

constaterende dat 

Uit onderzoek van het Burgerpanel blijkt dat onder de respondenten 68% zelf, een eventuele 
partner en/of kinderen geen vuurwerk afsteekt; 

52% van de respondenten van het Burgerpanel over dit onderwerp overlast ervaart door 
vuurwerk. Deze overlast komt in de vorm van geluidsoverlast, vervuiling, stank- en/of rook 
overlast, gestresste huisdieren etc; 

Uit onderzoek door 1 & 0 Research blijkt dat 65% van de Nederlanders graag een totaalver 
bod op al het vuurwerk ziet en 85% vindt dat het niet langer verantwoord is om op de oude 
manier met het afsteken van vuurwerk door te gaan:' 

overwegende dat 

- Uit de beslisnota 'Vuurwerk in Zwolle' en het debat wat hierover is gevoerd op 2 juni 2020 
blijkt dat het college terughoudend is met nieuwe maatregelen omtrent het afsteken van 
vuurwerk in Zwolle; 

Het college het effect van het landelijk verbod op knalvuurwerk en siervuurpijlen wil afwach 
ten; 

- Het college verwacht dat deze aangescherpte landelijke richtlijnen zullen leiden tot inzet van 
extra handhavingscapaciteit; 

- Uit eerder debat over dit onderwerp in 2019 is gebleken dat de weg naar een veilig en gezond 
oud & nieuw een stapsgewijs proces is, waarbij behoud van traditiebeleving en maatschappe 
lijk draagvlak belangrijke bouwstenen vormen; 

1 https://www.ioresearch.nl/actueel/omslag-in-denken-over-vuurwerk-dan-maar-verbieden/ 
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roept het college op om: 

• Met de ervaringen uit de jaarwisseling 2020/2021 een gemeentelijke vuurwerknota met 
(meerjarig) beleid op te stellen, met daarin een visie op hoe de traditie van oud en nieuw 
samen met de stad kunnen doorontwikkelen zodat deze schoner en veiliger wordt; 

• In deze nota rekening te houden met de meerderheid van inwoners die zelf geen vuurwerk 
afsteekt en wel overlast ervaart, bijvoorbeeld door het aantal plekken waar vuurwerk wordt 
afgestoken te verminderen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Simone Boshove 

GroenLinks 

Sander van Dijk/ Sonja Paauw 

D66 

T~e,,.. ~\Jwo..d--.t, \.JV\O, COA 

\S-~-2d 




