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Fatale termijn:
1 juli 2021. Gemeente Dordrecht heeft verzocht om voor de zomer een besluit van gemeente 
Papendrecht te hebben over wel of geen deelname aan een gezamenlijke vuurwerkshow op het Drie-
Rivierenpunt. Gezien de voorbereidingswerkzaamheden is besluitvorming voor het zomerreces 
noodzakelijk. 

Gevraagd besluit
1. Een keuze te maken voor scenario 1 of scenario 2.

Inhoud
Inleiding
Op 26 september 2019 is in de raadvergadering gesproken over een deelname aan een 
vuurwerkshow met oud en nieuw op het Drie-Rivierenpunt samen met de gemeenten Zwijndrecht en 
Dordrecht. Uitkomst was geen deelname in het jaar 2019-2020 en dat er een participatieonderzoek 
gedaan zou worden om erachter te komen hoe Papendrechters de jaarwisseling willen vieren. Het 
participatieonderzoek is opgestart maar is er door de genomen maatregelen tegen Corona stil komen 
te liggen. U bent hierover middels een raadsinformatiebrief in november 2020 geïnformeerd. Tijdens 
de jaarwisseling van 2020-2021 waren evenementen en het afsteken van vuurwerk verboden en kon 
een vuurwerkshow geen doorgang vinden. 

De verwachting is dat eind 2021 weer evenementen zijn toegestaan en dat daarmee ook een 
vuurwerkshow  tot de mogelijkheden behoort. Omdat de voorbereidingen voor dergelijke show enkele 
maanden in beslag nemen en met name het vastleggen van een beziger (een professional die 
vuurwerk afsteekt) vroegtijdig moet gebeuren, heeft de gemeente Dordrecht verzocht om voor de 
zomervakantie een uitspraak te hebben van de gemeenteraad van Papendrecht om wel of niet mee te 
doen met de vuurwerkshow op het Drie-Rivierenpunt.

Zoals hierboven omschreven werd de raad in 2019 ook in de gelegenheid gesteld hun voorkeur uit te 
spreken over wel of geen deelname aan een vuurwerkshow. Middels dit raadsvoorstel wordt de raad 
ook voor komende jaarwisseling in de gelegenheid gesteld om een keuze te maken uit de opties om 
wel of niet deel te nemen aan een gezamenlijke vuurwerkshow. 

Beoogd effect
Te komen tot een raadsbesluit om wel of niet deel te nemen aan een vuurwerkshow op het Drie-
Rivierenpunt. 

Argumenten
Er zijn twee scenario's waaruit een keuze gemaakt kan worden:

 Scenario 1: wel deelnemen aan de vuurwerkshow door de gemeente Papendrecht
 Scenario 2: niet deelnemen aan de vuurwerkshow door de gemeente Papendrecht
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Scenario 1:

Met het deelnemen aan de vuurwerkshow wordt geanticipeerd op de landelijke ontwikkelingen ten 
aanzien van vuurwerk, waarbij gedacht wordt over een landelijk vuurwerkverbod en steeds meer 
gemeenten die overlast van vuurwerk willen beperken door het inrichten van vuurwerkvrije zones of 
vuurwerk verboden.

Argumenten voor:

 Alternatief bieden voor het zelf afsteken van vuurwerk.
 Voldoende voorbereidingstijd om van de jaarwisseling een integraal evenement te maken.
 Tijdige besluitvorming geeft tijd voor promotie van het evenement..

Argumenten tegen 

 Binnen de gemeente Papendrecht is in vergelijking met andere omliggende gemeenten 
relatief weinig schade door vuurwerk.

 Het vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling 2020-2021 heeft niet tot significant minder 
schade geleid.

 Binnen de organisatie moet capaciteit worden vrijgemaakt om een integrale vuurwerkshow te 
coördineren. 

 Deelname aan de vuurwerkshow de komende jaarwisseling kost de gemeente Papendrecht 
minimaal €18.000.

 Er is geen zicht op bijkomende kosten mochten er nog extra maatregelen nodig zijn.
 Publieke opinie kan zijn dat na bijna 2 jaar Coronacrisis een dergelijke gemeentelijke uitgave 

niet gepast is.

Scenario 2:

Niet deelnemen aan een gezamenlijke vuurwerkshow past binnen de ingezette lijn van bezuinigingen.

Argumenten voor:

 Geen extra geld uitgeven  past  binnen het huidige bezuinigingsbeleid.
 De financiële maatschappelijke en sociale gevolgen van de Coronacrisis geven geen 

aanleiding om de jaarwisseling groots te vieren. 
 Het participatietraject over hoe inwoners van Papendrecht de jaarwisseling willen vieren is niet 

afgerond.

Argumenten tegen:

 Het groot afsluiten van het jaar en een periode vol Coronamaatregelen stellen inwoners op 
prijs.

Kanttekeningen
Er is geen financiële dekking voor een evenement als de vuurwerkshow.

Financiën
De kosten van deelname aan de gezamenlijke vuurwerkshow bedragen minimaal €18.000. De kosten 
bestaan uit €10.000 vuurwerk, €5.000 inzet extra toezicht en € 3.000 hekwerk/ afzettingen. Op dit 
moment is geen zicht of er extra handhaving en beveiliging ingezet moet worden ( als er op dat 
moment nog coronamaatregelen van toepassing zijn of de politie onvoldoende inzet kan leveren). Dit 
kan tot extra kosten leiden.  

Er is geen financiële dekking. 
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Uitvoering
Wanneer de gemeenteraad een keuze voor één van scenario's heeft gemaakt, dan worden de 
gemeente Dordrecht en Zwijndrecht hierover geïnformeerd.

Communicatie & participatie
Na besluitvorming door de raad worden de andere betrokken gemeenten geïnformeerd over het 
standpunt van de gemeente Papendrecht. De deelnemers aan het participatietraject worden apart 
geïnformeerd.

In de raadvergadering van 26 september 2019 is voor de eerste maal de mogelijkheid voorgelegd aan 
de raad over een deelname aan een vuurwerkshow met oud en nieuw op het Drie-Rivierenpunt 
samen met de gemeenten Zwijndrecht en Dordrecht. Uitkomst was dat er een participatieonderzoek 
gedaan zou worden om erachter te komen hoe Papendrechters de jaarwisseling willen vieren. Het 
participatieonderzoek is toen opgestart maar is door de genomen maatregelen tegen Corona stil 
komen te liggen. De verwachting is dat het participatietraject pas na de zomer hervat kan worden als 
de dan nog geldende maatregelen dit toestaan.

Duurzaamheid & ecologie
nvt

ICT
nvt

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,



4/4

CONCEPT RAADSBESLUIT
Datum: 

De raad van de gemeente Papendrecht,

besluit:

1. Een keuze te maken voor scenario 1 of scenario 2.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,


