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Geachte leden van de raad,

Op 10 januari 2020 hebben de fracties van Progressief Pijnacker-Nootdorp en de Partij voor de Dieren 
ons vragen gesteld over vuurwerk en carbid schieten. Hieronder treft u de beantwoording van de vragen 
aan. 

Vraag 1
Wat is de definitieve schade door vuurwerk in onze gemeente en wat zijn de kosten voor extra 
preventie en handhaving tijdens de laatste Oud en Nieuw geweest? 

Antwoord
De totale kosten voor de jaarwisseling 2019/2020 voor de gemeente worden geraamd op € 40.721,51 
Dit bedrag is inclusief de kosten voor de inzet van medewerkers uit de gemeentelijke organisatie (zie 
onderstaande berekening), maar exclusief schade aan individuele eigendommen (auto’s, tuinmeubilair 
etc.).

De kosten voor alleen de materiële schade zijn € 5.365, - 

De kosten voor extra preventieve maatregelen extern ondersteunend bedrijf en de extra inzet van 
handhavers zijn in totaal €  8.954,91

Naast bovengenoemde kosten voor de gemeente, heeft Avalex ook materiële schade opgelopen tijdens 
de jaarwisseling. Het schadebedrag voor Avalex bedraagt € 9.700, -  

Kostenoverzicht voor de gemeente jaarwisseling 2019/2020

Definitieve materiële schade:      €    5.365, -   

Inzet buitendienst (315 manuren)   € 14.616, -
Inzet voorbereiding (200 manuren)   €   9.280, -    
Inzet extern ondersteunend bedrijf   €   6.651,81 +      
Totaal preventie        € 30.547,81

Inzet boa’s gemeente (54 manuren):   €   2.505,60
Inzet inhuur boa’s (54 manuren)   €   2.303,10  + 
Totaal handhaving      €    4.808,70
          +
Totaal kosten jaarwisseling 2019/2020:    €  40.721,51

Vraag 2
Pleit de burgemeester ook voor een landelijk vuurwerkverbod?

Antwoord
Ja. De burgemeester heeft hier ook in haar nieuwjaarstoespraak voor gepleit. 

Vraag 3
Wat is het standpunt van het college ten aanzien van een gemeentelijk algemeen vuurwerkverbod rond 
Oud en Nieuw? 
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Antwoord 
Het college wacht de uitkomst van de discussie in de landelijke politiek over een landelijk 
vuurwerkverbod af. 

Vraag 4
Is het college bereid om vuurwerkshows in de gemeente, die de verkoop en het promoten ervan als doel 
hebben, niet meer toe te staan? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord
Het verlenen van een ontbrandingstoestemming voor een vuurwerkshow is een bevoegdheid van 
Gedeputeerde Staten. 

Vraag 5
In de gemeente Pijnacker-Nootdorp is vooral in Oude Leede en Delfgauw rond Oud en Nieuw het carbid 
schieten populair. Veel gemeenten hebben nadere regels opgenomen in de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) om de veiligheid van mens en dier beter te waarborgen. De gemeente Pijnacker-
Nootdorp heeft in het geheel geen regels hiervoor opgesteld, terwijl carbidschieten serieuze 
veiligheidsrisico’s en overlast met zich meebrengt. Bent u bereid om regels te stellen om het carbid 
schieten veiliger te maken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om dit op te nemen bij de 
eerstvolgende wijziging van de APV? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 
Wij gaan voorstellen doen om regels te stellen over carbid schieten. Deze regels zullen als doel hebben 
het carbid schieten veiliger te maken en worden meegenomen in de eerstvolgende wijziging van de APV. 

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

J.P.R. Woudstra mevrouw F. Ravestein
secretaris burgemeester


