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Geacht college,
De AVN stelt vast dat steeds meer Nederlanders uitzien naar een vuurwerkverbod. Vanuit onze
doelstelling om natuur in en rond Den Haag te beschermen juichen wij deze ontwikkeling toe. In
bijgevoegde brief aan uw college van 1 juli 2019 noemen wij de schadelijke effecten van vuurwerk
voor mens en dier, natuur en milieu en de vernielingen die er vaak mee gepaard gaan.
Ook bij de afgelopen jaarwisseling en in de weken daarvoor zagen wij de vele negatieve effecten van
consumentenvuurwerk. Wat betreft de natuurschade hebben leden van de AVN d.m.v. vogeltellingen op
31 december en in de eerste dagen van januari vastgesteld, dat grote aantallen vogels op de vlucht gaan
voor het vuurwerk. Eenden, reigers en houtduiven ontvluchtten de stad en duizenden hier
overwinterende eenden en ganzen vluchtten in paniek de zee op (zie www.trektellen.nl).
Dit fenomeen van voor vuurwerk vluchtende vogels is in een reeks van jaren ook vastgesteld met
radarwaarnemingen (zie http://horizon.science.uva.nl/fireworks). Deze paniek is schadelijk voor
vogels. Het zijn vooral trekvogels uit Scandinavië en Rusland die met hun aanwezigheid onze polders
kleur en leven geven. Zij verdienen onze bescherming en zorg in plaats van opgejaagd te worden.
De AVN bepleit een verbod in Den Haag op het afsteken van consumentenvuurwerk. In de
Rotterdamse gemeenteraad tekent zich al een meerderheid af voor zo’n verbod. Wij vinden dat er alle
reden is dat uw college erop aanstuurt deze dit ook in Den Haag te realiseren. Een vuurwerkverbod bij
de jaarwisseling ontlast de samenleving, de natuur en het milieu.
Ook herhalen wij graag ons verzoek van juli 2019, waarin we u vroegen om bij vergunningaanvragen
voor het afsteken van evenementenvuurwerk in de toekomst niet alleen op veiligheid te beoordelen,
maar nadrukkelijk ook op overlast en schade aan milieu en natuur? Op deze brief hebben wij nog
steeds geen antwoord gekregen.
Wij zien uw reactie graag tegemoet,
Met vriendelijke groet,
Dick Ooms, voorzitter AVN
cc. alle raadsfracties

