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Vergadering 15 september 2020 

De raad van de gemeente Hof van Twente; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; 

besluit: 

1. Goedkeuring te geven aan de implementatie van het landelijke (gedeeltelijke) 

vuurwerkverbod door aanpassing van de APV. 

Wijziging APV 

Op basis van de landelijke wetgeving is het noodzakelijk de APV voor wat betreft artikel 2:73 

te wijzigen: 

Artikel 2:73 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling 

1. Het is verboden om consumentenvuurwerk behorende tot de categorie F3 tot ontbranding 

te brengen. 

2.Het verbod is voorts niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 

429, aanhef en onder 1°, van het Wetboek van Strafrecht. 

Toevoeging van dit artikel maakt handhaving mogelijk indien gewenst. Het voornemen is om 

de geactualiseerde APV te behandelen in de raadsvergadering van 6 oktober aanstaande. 

2. En vervolgens kennis te nemen van de volgende voorstellen: 

Vrijwillige vuurwerkvrije zones 

Om een eerste stap te zetten adviseren wij om de inwoners van de Hof posters aan te 

bieden om vrijwillige vuurwerkvrije zones in te stellen. Het bewustzijn op die manier creëren 

door een goede campagne. De poster kunnen huis-aan-huis door de bus gedaan worden. 

De inspanningen op het terrein van voorlichting en preventie met alle partners te 

continueren. 

Overwogen kan worden de aanbeveling van j over te nemen waar het gaat 

om het verstrekken van vuurwerkbrillen. 

(geanonimiseerd)

Regionale aanpak 

De regionale aanpak dient voor de jaarwisseling te worden afgestemd. Hof van Twente zal 

de aanpak die wordt voorgestaan door de Raad daarbij inbrengen. 

Wij gaan bij de Veiligheidsregio sowieso sterk inzetten op het aanpakken van de illegale 

handel en het vuurwerktoerisme naar Duitsland en bijvoorbeeld Polen. Dit kunnen wij niet 

zonder onze partners zoals de politie en onze buurgemeenten. Welke rol de politie hierin kan 

gaan spelen is helaas nog niet duidelijk. Een gezamenlijke communicatiestrategie is 

onderdeel van de integrale aanpak. 



Vuurwerkshows 

Vanwege de huidige Corona-regels en recente toename van het aantal besmettingen, 

adviseren wij om dit jaar nog geen voorbereidingen te treffen voor een vuurwerkshow, ook 

niet bij wijze van proef. Bovendien zijn hier momenteel ook geen financiële middelen voor 

opgenomen in de begroting. 

Andere maatregelen nodig? 

Het is te adviseren om de aanbevelingen welke voortkomen uit de beeldvormende 

bijeenkomst te toetsen op haalbaarheid en te kijken welke de komende jaarwisseling kunnen 

worden uitgevoerd. 

Gegeven de situatie als geschetst in deze notitie, is het advies om ons de komende 

jaarwisseling 2020 te richten op de landelijke richtlijnen en in 2021 te evalueren in hoeverre 

deze een verbetering van de veiligheid geven. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie 

kan bekeken worden op welke wijze de jaarwisseling 2021 het beste kan plaatsvinden 

Carbid 

We willen geen beperkingen gaan opwerpen met betrekking tot carbid. Het afsteken verloopt 

in de meeste gevallen gemoedelijk en zonder incidenten. Bij excessen van geluidsoverlast of 

andere afwijkingen van de regelgeving kan altijd opgetreden worden. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van Twente 

d.d. 15 september 2020. 

De raad van Hof van Twente, 

de griffier, de voorzitter, 

mr. A. Venema drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


