
 

 
 
 
 
Motie onderzoek verbod op confetti en vuurwerk 
De gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 12 december 2019, 
ter bespreking en besluitvormende behandeling van het Raadsbesluit eerste wijziging van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV), 
 
Overwegende dat: 
 duurzaamheid en circulariteit ook speerpunten zijn van het College;  

 gestreefd wordt naar vermindering van de hoeveelheid zwerfafval in de openbare ruimte;  

 onze natuur en de daarin levende dieren beschermd dienen te worden;  

 het voor personen van de reinigingsdienst, de groenvoorziening en de Zwerfafvalpakkers werk 
bespaart als confetti en vuurwerk niet meer worden verspreid; 

 
Constaterende dat: 
 in de buitenlucht gebruikte en/of verspreide confetti en vuurwerk (de onverbrande resten) op de 

grond en in het (openbaar) water terechtkomen en daarmee uiteindelijk vallen onder zwerfafval;  

 confetti en vuurwerk, net als ballonnen, welke reeds opgenomen zijn in de geldende APV (Artikel 4:9A 
Verbod oplaten ballonnen), een bedreiging vormen voor ons welzijn en onze gezondheid; 

 het inademen van de dampen van vuurwerk, alsmede diverse schadelijke stoffen, schadelijk is voor de 
gezondheid, vooral voor mensen met een zwakke gezondheid of een longziekte; 

 deze schadelijke stoffen in onverbrande resten van vuurwerk en in de kleine stofdeeltjes (fijnstof) 
neerdalen en op de bodem terecht komen. Het gaat dan om zware metalen, zoals koper, barium, 
strontium en antimoon, en in het geval van illegaal vuurwerk mogelijk ook over cadmium. Barium, 
antimoon en strontium zijn schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Koper is in hoge 
concentraties giftig voor dieren die in het water leven, en schadelijk voor planten bovendien; 

 soms weken, maanden of zelfs jaren na gebruik ervan, nog restanten van confetti en vuurwerk 
aangetroffen worden op straat en in het (openbaar) water, omdat het onmogelijk is om alle kleine 
stukjes op te ruimen, met negatieve gevolgen voor dieren, natuur en milieu;  

 
Roept het College op: 
 te onderzoeken of een verbod op het verspreiden en/of gebruiken van confetti en vuurwerk, op te 

nemen in de APV, kansrijk is; 
 de gemeenteraad ten aanzien van de uitkomsten van dit onderzoek te gelegener tijd te informeren; 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Fractie Onafhankelijk Papendrecht, 
de heer  R. Lammers. 


