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Evaluatie vuurwerkmaatregelen 2019-2020 (2020000298)

Onderwerp:
Evaluatie Vuurwerkmaatregelen 2019/2020
Aanleiding:
Op 24 september 2019 werd in de commissie Bestuur en Middelen de vuurwerkevaluatie van de
jaarwisseling 2018-2019 (2019000783) besproken. De gemeenteraad besloot het voorstel van de
burgemeester te volgen en met betrekking tot de jaarwisseling 2019-2020 dezelfde maatregelen te
treffen als het jaar daarvoor.
Het gaat om het onderstaande pakket aan maatregelen waartoe de raad op 27 september 2018
besloot (2018011903).
1. Twee extra handhavers in te huren in de periode 3 dagen voorafgaand aan de jaarwisseling
tot en met nieuwjaarsdag;
2. Extra communicatie in te zetten om het bestaande beleid voldoende kenbaar te maken onder
de inwoners in de gemeente Bloemendaal.
3. Een meldpunt vuurwerk in te richten ten behoeve van inwoners met vuurwerkklachten.
4. Handhaving in eerste instantie vanuit een ‘opvoedkundig karakter’ in te steken;
5. Tevens de handhaving en/ of opvolging af te stemmen met de (nationale) politie;
6. Een budget van 12.500, - ten laste van de flexibele algemene reserve beschikbaar te stellen
ter uitvoering van het onder 1 t/m 3 vermelde en de hieruit voortvloeiende
begrotingswijziging 2018 vast te stellen;
7. Een evaluatie van bovengenoemde maatregelen in het voorjaar aan de gemeenteraad aan te
bieden.
Uitwerking bovenstaand raadsbesluit door het college:
Bovenstaand raadsbesluit heeft geresulteerd in de volgende maatregelen voorafgaand en tijdens de
jaarwisseling 2019-2020:
1. Van 28 december tot en met 1 januari 2020 zijn extra handhavers ingehuurd. De handhavers
hielden toezicht in de openbare ruimte en gingen naar locaties toe, waarover telefonische
meldingen binnenkwamen. De tijden waarop de handhavers aanwezig waren, staan vermeld
onder punt 3.
2. Er zijn brieven huis aan huis verspreid in de hele gemeente (499769) met daarbij als bijlage
een plattegrond van de verboden vuurwerkgebieden (volgens de 150 meter verbodszone
rondom huizen met rieten daken). Er zijn berichten geplaatst op social media en ER zijn
posters opgehangen. Er heeft een advertentie met informatie op de voorpagina van het
Bloemendaals Nieuwsblad gestaan en er was informatie te vinden op de gemeentepagina in
deze krant. Daarnaast stond er ook informatie op de gemeentelijke website, onder de button
“vuurwerk´ die speciaal is aangemaakt rondom de jaarwisseling.
3. Meldpunt via gemeentelijk 06 nummer
Er is een apart 06 nummer aangemaakt waarop vuurwerkoverlast kon worden gemeld. Dit
nummer kon worden gebeld vanaf 28 december tot en met 30 december van 08.00 tot 22.00
uur. Op Oudjaarsdag was dit nummer bereikbaar van 08.00 tot 18.00 uur en op
Nieuwjaarsdag van 12.00 tot 16.00 uur. Binnen deze tijden hebben de handhavers zoveel als
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-2mogelijk direct actie ondernomen naar aanleiding van meldingen. Buiten deze tijden konden
inwoners contact opnemen met de politie via 0900-8844 of in noodgevallen met 112.
meldpunt via website
Er is, naast het 06 nummer, nog een meldpunt geopend. Dit meldpunt was bereikbaar via
www.bloemendaal.nl. Bij meldingen die via de website gedaan zijn, is direct aangegeven dat
deze alleen gebruikt zouden worden voor evaluatiedoeleinden.
De handhaving is in eerste instantie ingestoken vanuit een “opvoedkundig karakter”.
Er heeft een goede afstemming en samenwerking plaatsgevonden met de politie.
Bij de zomernota 2019 is € 12.500 beschikbaar gesteld vanuit de post Onvoorzien. Het
budget van € 12.500,-- is aan bovenstaande maatregelen besteed.
Voor u ligt de evaluatie.

Wat hebben de maatregelen opgeleverd:
Handhavers en politie zijn zichtbaar aanwezig geweest in de gemeente. Dit heeft een preventieve
werking gehad. De jaarwisseling is in onze gemeente zonder incidenten verlopen. De reacties van
inwoners op de genomen maatregelen waren overwegend positief.
Resultaten via gemeentelijk 06 meldpunt
Er zijn in totaal 29 telefonische meldingen binnengekomen via het 06-meldpunt. De meeste
meldingen hadden betrekking op geluidsoverlast. Eén jongere is doorgestuurd naar HALT. Daarnaast
zijn er twee staande houdingen geweest. Eenmaal vanwege illegaal vuurwerk en eenmaal vanwege
categorie 2 vuurwerk. Het vuurwerk is door de handhavers in beslag genomen en er zijn bekeuringen
uitgeschreven voor afval op straat.
Tijdens de jaarwisseling 2018-2019 kwamen 36 meldingen binnengekomen via het 06-meldpunt.
Ook toen hadden de meeste meldingen betrekking op geluidsoverlast. In totaal zijn toen 7 jongeren
naar HALT gestuurd. Daarnaast vond er een aanhouding plaats voor het bezit van illegaal vuurwerk.
Resultaten meldingen via de website
Via het meldpunt op de gemeentelijke website kwamen 24 meldingen binnen. De meeste meldingen
gingen over geluidsoverlast (10 meldingen) en over afsteken bij rieten daken (5 meldingen)
Tijdens de jaarwisseling 2018-2019 kwamen ook 24 meldingen binnen via de gemeentelijke website.
De meeste meldingen gingen toen over afsteken van vuurwerk in de nabijheid van rieten daken (9
meldingen) en over afsteken buiten toegestane tijden (6 meldingen)
Resultaten via social media
Op social media is net als vorig gereageerd op de door de gemeente geplaatste berichten. In
hoofdzaak positief. In reacties wordt o.a. ook aandacht gevraagd voor dieren en de vraag om een
totaalverbod van vuurwerk.
Punten van aandacht jaarwisseling 2019-2020
Van één adres (nieuwe woning) is door de bewoners gemeld dat deze ten onrechte niet op de
plattegrond van huizen met rieten daken stonden vermeld. Naar aanleiding van de melding is dit
direct aangepast. Dit was op de online kaart direct zichtbaar. Vorige jaarwisseling ging het om drie
adressen die ten onrechte niet op de plattegrond stonden.
Er is vorig jaar een verzoek gedaan om de strafbepaling op te nemen in de brief bij afsteken
vuurwerk bij rieten daken. Dit jaar is er in de brief aandacht besteed aan de boetes en straffen bij
vuurwerkovertredingen.
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de brieven al een week eerder dan vorig jaar, namelijk in de week van 10 december, te laten
bezorgen. Vorig jaar kwam kritiek uit een aantal wijken over de late verspreiding van de
vuurwerkbrief.
Een bewoner heeft verzocht ook rietgedekte objecten, anders dan woonhuizen, aan te wijzen als
vuurwerkverbodszone waarvoor de 150 meter regeling geldt. Het gaat om enkele tientallen objecten
waaronder monumentale objecten. Wij komen met een voorstel om dit te wijzigen in de Algemene
plaatselijke verordening.
In een brief is aandacht gevraagd voor een betere communicatie met betrekking tot het afsluiten van
hondenpoepbakken en vuilnisbakken. Wij zullen hier de komende jaarwisseling aandacht aan
besteden.
Schade door vuurwerk
De schades door vuurwerk laten een dalende trend zien. In 2015 bedroegen de kosten van inzet van
eigen dienst, inzet aannemer en herstel van schades door vandalisme nog € 35.000.
De kosten van de jaarwisseling 2018-2019 laten een positiever beeld zien. Met name de kosten door
vandalisme zijn een stuk afgenomen. De totale kosten van de jaarwisseling 2018-2019 waren nog
€ 9.000, waarvan € 4.375 veroorzaakt door vandalisme. De rest van het bedrag is besteed aan
preventieve maatregelen.
De kosten van de jaarwisseling 2019-2020 waren € 4.168 waarvan € 850 veroorzaakt door
vandalisme. De rest van het bedrag is besteed aan preventieve middelen, zoals het verwijderen van
binnen emmers uit afvalbakken, het afsluiten van ondergrondse inzamel voorzieningen en het
afsluiten van afvalbakken door middel van kleppen.
Actuele politieke stand van zaken
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in 2017 onderzoek gedaan naar de problematiek tijdens de
jaarwisseling door vuurwerk, verstoring van de openbare orde en veiligheid en geweld tegen
hulverleners. Hierbij heeft de Raad gekeken welke veiligheidsrisico’s er zijn en welke maatregelen
ingezet kunnen worden om overlast te voorkomen en te beperken. Om de veiligheid tijdens de
jaarwisseling te vergroten, moet vuurwerk worden verboden dat veel letsel en overlast veroorzaakt
zoals vuurpijlen en knalvuurwerk. De portefeuillehouder ondersteunt van harte dit standpunt van de
Onderzoeksraad en hoopt en verwacht dat de Rijksoverheid de adviezen van de Onderzoeksraad zal
overnemen. Wat dat betekent voor het handhavingsregime voor de komende jaarwisseling kan nu
nog niet worden overzien.
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Conclusie en voorstel
De extra maatregelen die afgelopen jaarwisseling(en) zijn genomen, hebben bijgedragen aan het
zoveel mogelijk voorkomen van vuurwerkoverlast. Ons college is content met de opbrengst die de
extra inzet van handhaving en communicatie heeft opgeleverd. Omdat de discussie over vuurwerk nu
door de Rijksoverheid wordt gevoerd, stellen wij voor de landelijke ontwikkelingen af te wachten
alvorens te besluiten welke maatregelen we volgende jaarwisseling nemen. Wij zullen de raad
daaromtrent later dit jaar een voorstel doen.
De raad wordt vooralsnog wel geadviseerd het bestaande budget voor de bestrijding van
vuurwerkhinder (12.500) ook het komend jaar in de Zomernota en begroting te verwerken.

