Aan de Minister van Veiligheid en Justitie
De heer mr. I.W. Opstelten
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Betreft: Verzoek verbod afsteken vuurwerk in de omgeving van monumenten en
wensballonnen.
Amsterdam, 22 januari 2015
Geachte heer Opstelten,
De Federatie Instandhouding Monumenten is de belangenbehartiger van
particuliere monumentenorganisaties in Nederland. De FIM komt op voor de
landelijke belangen van gebouwde, archeologische, groene en mobiele
monumenten en is als zodanig de gesprekspartner van de rijksoverheid.
De FIM vraagt bij deze uw aandacht voor de gevaren van vuurwerk en
wensballonnen voor monumentale gebouwen in Nederland. Rond de afgelopen
jaarwisseling zijn grote branden in Nederland geweest, we denken met name aan
Alkmaar en Hoek. In Hoek ging de Gereformeerde Kerk – een rijksmonument –
in vlammen op en bedraagt de schade vele miljoenen euro’s. Of vuurwerk hier de
oorzaak is, wordt nog onderzocht.
De Federatie Instandhouding Monumenten pleit niet voor een landelijk verbod op
vuurwerk, maar wel voor het verbieden van het afsteken van vuurwerk in de
onmiddellijke omgeving van monumenten. Gemeenten kunnen dit in APV’s
regelen en wij zouden het zeer op prijs stellen indien u dit onder de aandacht
van gemeenten wilt brengen en hen tot deze maatregelen wilt stimuleren. Wij
zullen dit verzoek ook richten aan de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
De FIM pleit wel voor een algeheel verbod van wensballonnen. De ervaring wijst
namelijk uit dat deze vaak in brand vliegen na het opstijgen en dan een groot
gevaar vormen. Verschillende monumenteneigenaren hebben ons na de
afgelopen jaarwisseling hierop gewezen. Zij troffen in de onmiddellijke nabijheid
van hun monument menig afgebrand exemplaar aan. Een wensballon van enkele
euro’s kan een schade van vele miljoenen euro’s veroorzaken en een groot

verlies van monumentale waarden. Dat kan en mag naar de mening van de FIM
niet het gevolg zijn van een ander de beste wensen doen.
Het middel van de APV is voor wensballonnen niet adequaat, omdat ze
kilometers kunnen afleggen en dan in een andere gemeente neerkomen. Wij
vragen u dan ook maatregelen te nemen die leiden tot een algeheel verbod van
deze wensballonnen. Wij hebben begrepen dat ook anderen, waaronder het
Verbond van Verzekeraars, inmiddels bij u hierop hebben aangedrongen.
Uiteraard zijn wij altijd bereid tot een nadere toelichting. In afwachting van uw
reactie,

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de FIM,

F. Vos, voorzitter

K. Loeff, secretaris

