
 
 
 
 

 

Verslag en Tips 
 

 

Burgemeester Pieter Broertjes was op 8 juli jl. gastheer van een landelijk 

‘vuurwerkoverleg’ in Hilversum. Meerdere gemeenten kwamen bij elkaar om 

ontwikkelingen en ervaringen rond de jaarwisseling te bespreken. Het ministerie van 

Veiligheid en Justitie organiseerde deze bijeenkomst. Daarnaast namen het  

ministerie van Infrastructuur en Milieu, de VNG, het OM, de politie en het Centrum 

voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid aan het overleg deel. 

 

Dit overleg was een van de acties die voortvloeien uit de afspraken die zijn gemaakt 

tussen de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Infrastructuur en Milieu, 

gemeenten en andere partners om met elkaar in gesprek te gaan over maatregelen die 

succesvol kunnen worden ingezet tijdens de jaarwisseling. Belangrijk punt van aandacht 

hierbij was de aanpak van illegaal vuurwerk door o.a. de Inspectie Leefomgeving en 

Transport, politie en het Openbaar Ministerie.  

De aanpak van  gemeenten  

De overlast rond vreugdevuren en daarmee gepaard gaande grote inzet van politie en 

brandweer waren voor burgemeester Broertjes aanleiding om vreugdevuren niet meer te 

gedogen en de nadruk te leggen op het beter beheersbaar maken van de jaarwisseling. De 

focus van de gemeente ligt dan ook op het organiseren van een feest tijdens de 

jaarwisseling met een band en een centrale vuurwerkshow in het centrum van Hilversum. 

Ondernemers verlenen hieraan een bijdrage. Dit jaar zal er voor het eerst een 

vuurwerkverbod voor het uitgaansgebied in het centrum gelden. Hilversum wil uiteindelijk 

net als andere gemeenten een mentaliteitsverandering tot stand brengen. Er zijn nu al 

resultaten, zoals daling van het aantal incidenten, maar het is iets wat consequente 

aandacht en aanpak vereist. 
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Andere gemeenten zetten ook diverse maatregelen in om van de jaarwisseling een feest 

te maken en passen diverse instrumenten toe. Veel gemeenten werken met een draaiboek 

waarbij de voorbereidingen al vroegtijdig beginnen. Specifiek is stil gestaan bij het 

instellen van een vuurwerkverbod voor specifieke locaties op basis van de APV. Een 

dergelijk verbod wordt door een aantal gemeenten gehanteerd, maar nog niet voor 

uitgaansgebieden. Punt van aandacht bij deze verboden was de motivering voor wat 

betreft de omvang van het gebied en de handhaving van zo’n verbod. Als een verbod 

wordt ingesteld, moet je het ook strikt handhaven. De Tweede Kamer is geïnteresseerd in 

het gebruik van dit verbod. Van een volledig vuurwerkverbod in een gemeente kan 

overigens geen sprake zijn. Ook landelijk is dit niet aan de orde.  

Handhaving van een vuurwerkverbod dient in de driehoek te worden besproken. Dit geldt 

ook voor de handhaving van de door het kabinet vastgestelde nieuwe afsteektijden. Vanaf 

de komende jaarwisseling mag vuurwerk worden afgestoken van 31 december 18.00 tot    

1 januari 02.00 uur en niet meer vanaf 10:00 uur. Een aantal gemeenten zet voor 

handhaving BOA’s in.  

Om overlast te beperken worden notoire openbare ordeverstoorders vooraf 

gewaarschuwd. Dit kan door middel van een brief, maar ook door het toepassen van een 

preventieve dwangsom. De dwangsom wordt door een enkele gemeente toegepast en 

blijkt succesvol te zijn. Vooraf,  tijdens en na de jaarwisseling wordt er veel 

gecommuniceerd met burgers en ondernemers via onder andere social media. 

Aanpak illegaal vuurwerk- een nationaal en internationaal vraagstuk 

De gemeenten vinden het bemoedigend dat het kabinet stappen heeft gezet om de 

overlast rond de jaarwisseling aan te pakken, zoals de beperking van de afsteektijden. De 

gemeenten vinden de toename van gebruik van illegaal vuurwerk zorgwekkend en vinden 

de aanpak hiervan belangrijk. Het kabinet heeft verschillende maatregelen hiertoe 

aangekondigd. Op internationaal niveau zal het ministerie van Infrastructuur en Milieu 

inzetten op het maken van afspraken met landen als België en Duitsland over invoer van 

zwaar en illegaal vuurwerk. Verder zullen de  ministeries van Infrastructuur en Milieu en 

van Veiligheid en Justitie zich richten op aanscherping  van regelgeving op Europees 

niveau. In september is er een overleg in dat kader. I&M is daarnaast in overleg met de 

pakketdiensten om verkoop via internet te beperken. Zo kunnen pakketten met illegaal 

vuurwerk worden onderschept. Vooral jongeren bestellen illegaal vuurwerk via internet. 

Gemeenten vragen aandacht voor voorlichting over de gevaren hiervan. Het kabinet heeft 

daartoe al enkele initiatieven ontplooid. Halt wordt hiervoor bijvoorbeeld ingeschakeld en 

het ministerie van I&M verzorgt net als andere jaren een landelijke campagne. Voorts is er 

overleg met de vuurwerkbranche over het beschikbaar stellen van veiligheidsbrillen aan 



 

 

datum onderwerp pagina 

8 juli 2014 Landelijk overleg ‘Lokaal maatwerk vuurwerk en jaarwisseling’ 3/4 

kinderen. Ook gemeenten starten enkele maanden voor de jaarwisseling een campagne 

om bewustwording ten aanzien van de gevaren te creëren.  

 

Het verhalen van schade op de dader 

Wanneer er schade wordt aangericht (als gevolg van het afsteken van vuurwerk) is verhaal 

van deze schade mogelijk, wanneer de daders bekend zijn. Tijdens de bijeenkomst werd 

duidelijk dat het verhalen van schade op de dader een gedeeld probleem is van  

gemeenten. In gemeenten worden flyers ontwikkeld om de buurtbewoners een rol te laten 

spelen bij het vinden van de daders. Daar waar men elkaar kent, is de dader ook vaak 

bekend en is de kans op succesvol verhaal van schade groter. 

Ondanks dat het schadebedrag landelijk gezien afneemt, is het lastig om dit probleem te 

kunnen beheersen. Gemeenten proberen dit vraagstuk aan te pakken door bijvoorbeeld 

regionaal te communiceren welke schade de gemeenten hebben geleden tijdens de 

jaarwisseling. Gemeenten hopen hiermee bewustwording en verantwoordelijkheidsgevoel 

te creëren.  

Afronding en tips van gemeenten 

De gemeenten geven aan het waardevol te vinden met elkaar in gesprek te gaan en elkaar 

te inspireren om de vraagstukken aan te pakken. V&J en CCV bekijken op welke manier 

dit gefaciliteerd kan worden. 

Verder zijn de volgende tips uitgewisseld:  

 Focus op de feestelijkheden tijdens de jaarwisseling en op de bescherming van 
mensen, dieren en goederen. 

 Organiseer een centrale vuurwerkshow en maak een feestelijk evenement van de 

jaarwisseling, bijvoorbeeld door te investeren in verschillende alternatieven zoals 

het inhuren van een muziekband. 

 Zoek samenwerking met private en publieke partijen en zorg ervoor dat een ieder 

zich mede verantwoordelijk voelt voor het verloop van een feestelijke en veilige 

jaarwisseling. 

 Stel maatregelen in die handhaafbaar zijn. Maak voor iedereen duidelijk wat mag 

en wat niet mag en pas dit consequent toe.    

 Zet sociale media in om begrip te vragen voor de ingestelde maatregelen zoals het 

instellen van een vuurwerkvrije zone zodat het vuurwerk op die plaatsen niet 

wordt afgestoken. 
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 Organiseer een campagne en zet in op bewustwording van de jongeren bij het 

gebruik van vuurwerk. 

 Stimuleer burgerbetrokkenheid onder bewoners, of speciaal onder jongeren zodat 

de jaarwisseling een feest van ons allemaal is waarbij gepaste gedragingen horen. 

 Ga als burgemeester in gesprek met de inwoners  en bespreek het hoe en waarom 

van de ingestelde maatregelen met het oog op het beperken van de overlast. 

 Communiceer hoeveel schade de gemeente heeft geleden, zodat bewoners zich 

mede verantwoordelijk gaan voelen voor wat er in de gemeente plaatsvindt. 

 Blijf met elkaar in gesprek en organiseer direct na de jaarwisseling een 

bijeenkomst voor alle publieke en private partners. 

 Lees de 103 tips van Noord-Nederland in de handreiking voor gemeenten en 

ketenpartners.  

http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/dossiers/overlast-jaarwisseling/vpt_handreiking_oudennieuwnh_pp_06_hr.pdf

