
Technische vragen D66 inzake Motie vuurwerk
t.b.v. oordeelsvormende raadsvergadering op 1 september 
Agendapunt 6.01: Keuzenota scenario's viering jaarwisseling (vuurwerk)

Wij hebben een technische vraag m.b.t. de nota vuurwerk.
In de aangenomen motie is ook gesproken over eventuele technische oplossingen voor 
het detecteren van het afsteken van vuurwerk ter ondersteuning van de handhaving.

1 Is er in het onderzoek gekeken naar die mogelijkheden, de ervaringen bij anderen 
gemeenten, de toepassing en de kosten daarvan?

2 Als dat niet gebeurd is, wat is de reden daarvoor. Als dat wel gebeurd is, wat waren 
de uitkomsten hiervan?

Antwoord:
In mei 2020 heeft er een gesprek plaats gevonden met een commerciële partij die 
samenwerkt met TNO in het kader van vuurwerkdetectie. Zij zijn gespecialiseerd in het 
detecteren van vuurwerkknallen en kunnen de GPS-locatie van vuurwerk binnen 10 
seconden doorsturen naar handhavers. Vervolgens is deze optie besproken met de lokale 
politie en onze afdeling toezicht & handhaving, welke beiden erg enthousiast waren. 
Derhalve hebben we gezamenlijk de wens uitgesproken om de samenwerking met de 
aanbiedende partij nader vorm te geven. Helaas kwam er vanuit betreffende aanbieder 
afgelopen week het bericht dat men vanwege de Coronacrisis te weinig deelnemende 
gemeenten bereid heeft gevonden om dit product van hun af te nemen waardoor het 
project verliesgevend is. Derhalve is vanuit hun zijde het aanbod voor deze jaarwisseling 
komen te vervallen.
Momenteel is er opnieuw contact gelegd met de aanbieder tegen welke voorwaarden hun 
product eventueel toch door ons te gebruiken is deze jaarwisseling. Dit verzoek wordt 
komende week binnen de directie besproken waarna er opnieuw contact plaats vindt. We 
hebben nadrukkelijk de wens uitgesproken om te bekijken tegen welke voorwaarden de 
vuurwerkdetectie dit jaar toch geleverd kan worden.
Daarnaast wordt onderzocht of er alternatieve aanbieders van vuurwerkdetectiemiddelen 
zijn.
Mocht er geen geschikte aanbieder worden gevonden dan wordt voor de periode in 
aanloop naar de jaarwisseling onder regie van Integrale Veiligheid sowieso een plan van 
aanpak ontwikkeld om vuurwerkoverlast door politie en BOA's zo actief mogelijk op te 
sporen, aan te pakken en te voorkomen.


