Vuurwerkvrije zones rond molens
Bij de jaarwisseling hoort nog altijd de traditie van het afsteken van vuurwerk, dit wordt beschouwd
als deel van ons cultureel erfgoed. Tegelijkertijd zijn er jaarlijks gemiddeld één dodelijk slachtoffer
en honderden gewonden te betreuren, en er is er sprake van - vaak grote - materiële schade. De
Tweede Kamer is echter nog niet van plan een algeheel vuurwerkverbod in te stellen. Wél is het
mogelijk gemaakt dat elke gemeente vuurwerkvrije zones op kan nemen in de algemene plaatselijke
verordening (APV).

De urgentie
De meeste gevallen van molenbranden ontstonden vroeger door storm of
onweer en inslaande bliksem. Tegenwoordig ligt dat aantal een stuk lager
door het veelvuldig gebruik van bliksemafleiders sinds eind 19e eeuw. Nu de
bliksemafleider de molenbranden door blikseminslag in de meeste gevallen
kan voorkomen schuilt het risico op brand in menselijk handelen zoals: het
afsteken van vuurwerk, het oplaten van wensballonnen en het ‘vuurtje
stoken’.

Vuurwerkvrije zone
Het afsteken van vuurwerk en het oplaten van wensballonen in de buurt van een molen kan tot schade
aan of het totaal afbranden van de molen leiden. Sinds 2008 is er een roep om een verbod op vuurwerk
en sinds 2012/2013 beginnen ook gemeenten met het invoeren van vuurwerkvrije zones. Deze zones
worden vaak aangewezen rond (rietgedekte) monumenten, kinderboerderijen en verzorgings- en
ziekenhuizen.

Enkele gemeenten met vuurwerkvrije zones (‘18/‘19)
Gemeenten die vuurwerkvrije zones aanwijzen waar wel wordt gehandhaafd: Alkmaar, Amsterdam,
Amersfoort, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Ede, Enschede, Groningen, Haarlem, Helmond,
Hilversum, Leiden, Rotterdam, Schiedam, Utrecht. Gemeenten die experimenteren met vrijwillig
vuurwerkvrije zones waar niet wordt gehandhaafd: Amsterdam, Delft, Den Haag, Doetinchem,
Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Hilversum, Tilburg, Utrecht, Zaanstad.
Een uitzondering op vuurwerkvrije zones zijn de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. In deze steden
wordt vanaf jaarwisseling ‘19/‘20 een volledig vuurwerkvrije gemeente ingesteld. Er worden slechts
enkele plekken aangewezen waar wél vuurwerk mag worden afgestoken.

Feiten over molenbranden
Sinds 1900 zijn er alleen al ruim duizend molens afgebrand of door brand beschadigd. Voorkomen
is in dit soort gevallen beter dan genezen. Zodra het kwaad is geschied is er al veel culturele,
maatschappelijke en historische waarde verloren gegaan. Daarnaast heeft het restaureren of opbouwen
van een molen na brand een prijskaartje van miljoenen euro’s. Daarom is het belangrijk om molens
te beschermen tegen alle mogelijke vormen van brand, dus ook vuurwerk. De eerste stap is het
aanleggen van vuurwerkvrije zones rond molens.

Wat kunt u doen?
Als moleneigenaar (of molenaar) is het belangrijk om te bepalen wat er in de gemeente gehandhaafd
wordt.
Een stappenplan vindt u in ‘bijlage I: vuurwerkvrije zone per gemeente’. In de meeste gemeenten is er
geen mogelijkheid om een vuurwerkvrije zone via een invulformulier aan te vragen maar is het wel
mogelijk om een mail of brief te sturen. Voor voorbeeldbrieven en e-mails zie ‘bijlage II:
voorbeeldbrieven’.
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Bijlage I: vuurwerkvrije zone per gemeente

Er is al een vuurwerkvrije zone rond
de molen.

Er hoeft niks ondernomen te
worden, hoewel een bedankje altijd
vrij staat.

Zie bijlage a)Brief aan gemeente waar
de molen al en zone heeft

In de gemeente wordt wel gewerkt
met vuurwerkvrije zones maar nog
niet rond de molen.

Benadruk bij de gemeente, door
middel van een brief of mail, de
brandgevaarlijkheid en monumentale
waarde van de molen.

Zie bijlage b)Brief voor gemeente die
vuurwerkvrije zones handhaaft

Er worden geen vuurwerkvije zones
gehandhaafd in de gemeente maar er
is wel een mogelijkheid voor
vrijwillige vuurwerkvrije zones.

Ga bij de gemeente na of het
misschien aankomende jaarwisseling
wel mogelijk is om een vuurwerkvrije
zone in te stellen. Zo niet, ga dan na
of er met de molenploeg een
vrijwillige vuurwerkvrije zone
gehandhaafd kan worden.

Zie bijlage c) Brief voor gemeente
met vrijwillige vuurwerkvrije zone

Er wordt in de gehele gemeente niet
gewerkt met (vrijwillige)
vuurwerkvrije zones.

Ga bij de gemeente na of het
misschien aankomende jaarwisseling
wel mogelijk is om een vuurwerkvrije
zone in te stellen. Zo niet, ga dan na
of er met de molenploeg een
vrijwillige vuurwerkvrije zone
gehandhaafd kan worden.

Zie bijlage d) Brief voor gemeente die
geen vuurwerk verbied

Onderzoek wat desbetreffende
gemeente al onderneemt aan
(vrijwillige) vuurwerkvrije zones.
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Bijlage II: voorbeeldbrieven
a) Brief aan gemeente waar de molen al en zone heeft
<uw naam>
<uw adres>
<uw postcode en woonplaats>
<uw e-mailadres >
<uw telefoonnummer>
<naam gemeente>
<adres gemeente>
<postcode en plaats gemeente>
Onderwerp: bedankt voor de vuurwerkvrije zone
Geachte heer/mevrouw, (van des betreffende gemeente)
Aanstaande jaarovergang is er rond molen (<naam molen(s)>) een vuurwerkvrije zone gemaakt en
hier zijn wij, (<molenaars, moleneigenaar, stichting>) erg tevreden mee. Hierom hopen wij ook dat
dit de komende jaren voortgezet zal worden.
Met vriendelijke groet,
<naam en handtekening>
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b) Brief voor gemeente die vuurwerkvrije zones handhaaft
<uw naam>
<uw adres>
<uw postcode en woonplaats>
<uw e-mailadres >
<uw telefoonnummer>
<naam gemeente>
<adres gemeente>
<postcode en plaats gemeente>
Onderwerp: verzoek voor vuurwerkvrije zone rond molen
Geachte heer/mevrouw, (van des betreffende gemeente)
In de gemeente wordt er op dit moment al gewerkt met vuurwerkvrije zones, dit is zeer positief,
alleen nog niet rond de molen(s). Hierom zouden wij graag komende jaarwisseling een vuurwerkvrije
zone zien rond molen (<naam molen(s)>).
Vuurwerk en wensballonnen veroorzaken niet alleen slachtoffers en (geluids)overlast maar zijn ook
een groot gevaar als het gaat om schade en brand. In de afgelopen honderd jaar zijn ruim 700 molens
door brand verdwenen of aangedaan. Om brand te voorkomen is het noodzakelijk om vuurwerk en
ander vuur, zoals vreugdevuren, uit de buurt van molens te houden. Zodra er wel sprake is van
brand, is herbouw of restauratie onvermijdelijk. De schade kan dan oplopen tot miljoenen euro’s, dit
kan met een vuurwerkverbod worden voorkomen.
Elke molen die verdwijnt is een gemis voor het Nederlandse erfgoed, zoals dat ook geldt voor
andere monumenten. Om de molen(s) in (<naam gemeente>) te beschermen tegen brand is het
wenselijk om een vuurwerkvrije zone te vormen rond de molen(s).
Met vriendelijke groet,
<naam en handtekening>
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c) Brief voor gemeente met vrijwillige vuurwerkvrije zone
<uw naam>
<uw adres>
<uw postcode en woonplaats>
<uw e-mailadres >
<uw telefoonnummer>
<naam gemeente>
<adres gemeente>
<postcode en plaats gemeente>
Onderwerp: verzoek voor vuurwerkvrije zone rond molen
Geachte heer/mevrouw, (van des betreffende gemeente)
In de gemeente wordt er op dit moment al gewerkt met vrijwillige vuurwerkvrije zones, alleen nog
niet rond de molen(s). Hierom zouden wij graag komende jaarwisseling een vuurwerkvrije zone zien
rond molen (<naam molen(s)>).
Vuurwerk en wensballonnen veroorzaken niet alleen slachtoffers en (geluids)overlast maar zijn ook
een groot gevaar als het gaat om schade en brand. In de afgelopen honderd jaar zijn ruim 700 molens
door brand verdwenen of aangedaan. Om brand te voorkomen is het noodzakelijk om vuurwerk en
ander vuur, zoals vreugdevuren, uit de buurt van molens te houden. Zodra er wel sprake is van
brand, is herbouw of restauratie onvermijdelijk.
De schade kan dan oplopen tot miljoenen euro’s, dit kan met een vuurwerkverbod worden
voorkomen. Elke molen die verdwijnt is een gemis voor het Nederlandse erfgoed, zoals dat ook geldt
voor andere monumenten. Om de molen(s) in (<naam gemeente>) te beschermen tegen brand is het
wenselijk om een vuurwerkvrije zone te vormen rond de molen(s). Het beste is een
vuurwerkvrije zone die gehandhaafd wordt om de molen het best te kunnen
beschermen.
Met vriendelijke groet,
<naam en handtekening>
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d) Brief voor gemeente die geen vuurwerk verbied
<uw naam>
<uw adres>
<uw postcode en woonplaats>
<uw e-mailadres >
<uw telefoonnummer>
<naam gemeente>
<adres gemeente>
<postcode en plaats gemeente>
Onderwerp: verzoek voor vuurwerkvrije zone rond molen
Geachte heer/mevrouw, (van des betreffende gemeente)
In de gemeente wordt er op dit moment (nog) niet gewerkt met vuurwerkvrije zones, voor de
molen(s) is het echter wel van belang dat deze beschermd wordt. Hierom zouden wij graag komende
jaarwisseling een vuurwerkvrije zone zien rond molen (<naam molen(s)>).
Vuurwerk en wensballonnen veroorzaken niet alleen slachtoffers en (geluids)overlast maar zijn ook
een groot gevaar als het gaat om schade en brand. In de afgelopen honderd jaar zijn ruim 700 molens
door brand verdwenen of aangedaan. Om brand te voorkomen is het noodzakelijk om vuurwerk en
ander vuur, zoals vreugdevuren, uit de buurt van molens te houden. Zodra er wel sprake is van
brand, is herbouw of restauratie onvermijdelijk.
De schade kan dan oplopen tot miljoenen euro’s, dit kan met een vuurwerkverbod worden
voorkomen. Elke molen die verdwijnt is een gemis voor het Nederlandse erfgoed, zoals dat ook geldt
voor andere monumenten. Om de molen(s) in (<naam gemeente>) te beschermen tegen brand is het
wenselijk om een vuurwerkvrije zone te vormen rond de molen(s). Het beste is een
vuurwerkvrije zone die gehandhaafd wordt om de molen het best te kunnen
beschermen.
Met vriendelijke groet,
<naam en handtekening>
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