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Geacht college,
Het jaar is nauwelijks halverwege gevorderd, maar het wèl of nièt toestaan van het afsteken van
vuurwerk, en in welke mate, is reeds volop een punt van discussie. Deze discussie richt zich daarmee
met name op het vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Zie bijv. www.milieucentraal.nl Tijdens de
jaarwisseling is de hoeveelheid fijnstof 40 keer zo hoog als normaal. Fijnstof en de zware metalen die
vrijkomen zijn niet goed voor de gezondheid van mens en dier. Ook is er telkens veel schade aan het
parkmeubilair en soms zijn zelfs gebouwen in de groengebieden afgebrand.
De AVN signaleert daarbij een trend van toenemend vuurwerk bij evenementen. En hoewel
beperkter in omvang, is dit vuurwerk van zwaarder kaliber dan consumentenvuurwerk. Zware
metalen komen vooral uit siervuurwerk. Ze dragen ook bij aan bodem- en watervervuiling. Koper is
bijv. schadelijk voor dieren en planten in het water, 18% komt uit vuurwerk.
Natuurlijk is dit telkens weer een fraai schouwspel. De AVN staat als natuurvereniging midden in de
maatschappij en gunt in principe eenieder zijn plezier.
Maar, eerlijk gezegd, een tandje minder mag ook wel. Tijdens de zo vrolijke en succesvolle
manifestatie “SAIL” in Scheveningen werd maar liefst elke avond vuurwerk afgestoken. Door de
lokale concentratie van dit vuurwerk is de lokale vervuiling ook niet gering.
Omdat onze groene stad -gelukkig zou ik zeggen- veel groengebieden kent en voor een deel ook
beschermd natuurgebied, is het afsteken van vuurwerk vaak heel verstorend voor de fauna. Vogels
ondervinden er, vooral in het broedseizoen, maar ook daarbuiten, veel hinder van. En ook
vleermuizen kunnen worden gestoord, in hun winterslaap, met ernstige gevolgen.
Onze vraag is simpel: zou u bij vergunningaanvragen voor het afsteken van vuurwerk in de toekomst
niet alleen op veiligheid willen beoordelen, maar nadrukkelijk ook op overlast.
Draagt het vuurwerk werkelijk essentieel bij aan de feestvreugde (en commercieel belang) of is het
alleen maar de kers op de taart ?

Als die vraag bij elke vergunningaanvraag gesteld wordt, dan kunnen we tot een -voor veel meer
burgers- aanvaardbaar optimum komen.
Daarbij zouden we ervoor willen pleiten om samen met omwonenden te komen tot het instellen van
meer vuurwerkvrije zones in groengebieden.
Wij zien graag uw antwoord tegemoet,
Met vriendelijke groet,
Dick Ooms, voorzitter AVN

