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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

Geachte mevrouw Ollongren, 

 

Op 1 december heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (hierna: Onderzoeksraad) het rapport 

'Veiligheidsrisico's jaarwisseling' uitgebracht, met zeven aanbevelingen voor een betere beheersing 

ervan. Twee aanbevelingen zijn aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gericht.  

Op grond van artikel 73 van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid ontvangt u hierbij ons 

standpunt. Daarnaast geven we enkele algemene noties mee die naar onze mening opgenomen 

zouden moeten worden in het beleid van het Kabinet.  

 

De Onderzoeksraad heeft twee aanbevelingen aan de VNG  

‘6.Evalueer maatregelen voor de jaarwisseling op effectiviteit. Zorg ervoor dat gemeenten van  

elkaar leren door beter gebruik te maken van elkaars ervaringen en goede voorbeelden.’  

 

‘7. Benader oud en nieuw als een evenement. Neem als gemeente in het belang van de openbare 

orde en veiligheid de regie om te zorgen dat de jaarwisseling een sterker georganiseerd karakter 

krijgt. Verbind voorwaarden aan evenementen en andere activiteiten. Stimuleer en ondersteun  

burgers bij het organiseren van activiteiten voor een veilige viering van de jaarwisseling.’  

 

De aanpak van overlast en geweld rond de jaarwisseling heeft al geruime tijd een volwaardige plek 

in het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Een belangrijke impuls daarvoor was het in 2008 verschenen 

rapport ‘Een prettige jaarwisseling: aanbevelingen voor de aanpak van overlast rond Oud en Nieuw’ 

van de door uw voorganger ingestelde Commissie overlast jaarwisseling. Er is de afgelopen jaren 

een grote professionalisering op lokaal niveau doorgevoerd met integrale draaiboeken, 

projectplannen en evaluatie achteraf. Gemeenten werken steeds meer een gestructureerde, 

multidisciplinaire aanpak die regionale is ingebed.  
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Daarnaast is het een vast onderdeel van gemeentelijk beleid om het feestelijk karakter van de 

jaarwisseling te stimuleren, via ondersteuning van burgerparticipatie en/of evenementen zoals 

aftelfeesten. Ook wordt veel geïnvesteerd in preventie, voorlichting en flankerend beleid. De 

meerjarige trend is er een van lokale verbetering in regie en samenwerking, met zichtbare 

resultaten. Uit uitvragen die we de afgelopen jaren onder onze leden hebben gehouden komt naar 

voren dat de schade en overlast de afgelopen jaren is afgenomen.  

 

Ondanks de dalende trend blijft het aantal geweldsincidenten echter onaanvaardbaar hoog. Het 

grootste probleem is illegaal vuurwerk en daar blijft een grote inzet van het rijk nodig. We zien ook 

een aantal andere punten waar rijksbeleid gemeenten verder zou kunnen helpen bij de aanpak van 

overlast: 

 

 De effectiviteit van lokaal beleid kan worden vergroot door meer beleidsruimte te geven 

voor gemeenten om, in afstemming met de politie en hulpdiensten en in samenwerking 

binnen de regio, te bepalen waar vuurwerk wel en niet mag worden afgestoken. De overlast 

rond de jaarwisseling verschilt per regio, dat vraagt meer mogelijkheden voor differentiatie 

voor bijvoorbeeld het instellen van vuurwerkvrije zones. 

 De ruimte voor differentiatie dient wel ingebed te zijn in een regionale context, in het 

bijzonder die van de regionaal beschikbare handhavingscapaciteit. Beslissingen van de ene 

gemeente kunnen invloed hebben op de ruimte om handhavingscapaciteit voor andere 

gemeenten te creëren. Differentiatie is gewenst, maar wel met oog voor de regionale 

impact daarvan en dus van de noodzaak van overleg daarover. 

 Binnen de VNG wordt verschillend gedacht over de door de Onderzoeksraad voorgestelde 

uitbreiding van het verbod op bepaalde soorten (knal)vuurwerk. Een dergelijk verbod is 

echter alleen effectief als het op landelijk niveau wordt ingevoerd en landsbreed geldt. Dit 

geldt ook voor het vaststellen van de afsteektijden van vuurwerk. 

 In ieder geval dient bij aanscherping van beleid voldoende aandacht te zijn voor de 

beschikbaarheid van voldoende handhavingscapaciteit. 

 

Samenvattend concludeer ik dat de Onderzoeksraad een uitvoerig en gedegen rapport heeft 

gepresenteerd met herkenbare bevindingen. De aanbevelingen ondersteunen de richting die 

gemeenten hebben gekozen in hun veiligheidsbeleid. Voor een aantal cruciale randvoorwaarden, 

waaronder een stevige aanpak van illegaal vuurwerk, is landelijke inzet nodig. De VNG zal 

gemeenten faciliteren daar waar nodig en in partnerschap met het rijk haar bijdrage leveren aan de 

maatschappelijke opgave om de excessen rond de viering van de jaarwisseling terug te dringen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

 

J. Kriens 

Algemeen directeur 
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Minister voor Justitie en Veiligheid 

Onderzoeksraad voor Veiligheid 


