
Veiligheid bij jaarwisselingen
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Tien jaar later

• Hoezo Rustig!? (2007): S.v.z. 10 jaar later  

• Tien jaar later: 

– beleid is gemiddeld beter

– maar illegaal (knal-)vuurwerk groter probleem dan in 2007



Fenomeen

• Riskante traditie: veel vuur, vuurwerk, alcohol en geweld – dorpen 

en stadswijken

• 15 miljoen feestvierders: niet maakbaar, burgers bepalen verloop in 

hoge mate

• Sinds 2010-2011: jaarlijks circa 11.000 geregistreerde incidenten 

(weer en zondag lijken hier meer invloed op te hebben dan beleid)

• Daders: integratie   



Wat nog steeds werkt

• Richtsnoeren werken (nog steeds):

“Voorbereiding is 80% van het werk”

– (1) Meerjarig reguleren 

– (2) Begin op tijd en multi

– (3) Met burgers samen 

– (4) Gelegenheids-beperkende maatregelen

– (5) Goede personele inzet



Beter en nieuw

• Versterkt bestuurlijk / integraal veiligheidsbeleid

– Meer en betere veiligheidsambtenaren

– Versterkte frontlijninstelling 

– Betere bestuurlijke handhaving  

• Nieuw: vuurwerkvrije zônes in de toolkit

– Bedenk: 

(1) beperkt aantal hectares

(2) werkt alleen als genoeg burgers het willen (b.v. Hilversum) 

(3) dus niet altijd en overal – b.v. Soest

(4) Hoezo Rustig!? Leerde: plotselinge veranderingen werken niet / averechts



Relatie met het alledaagse

– Gunstige doorwerking

• Relatie bewoners, contacten in de wijk, dadergerichte 

aanpak / preventiebeleid

– Paradoxaal-gunstige doorwerking

– Ongunstige doorwerking bij illegaal vuurwerk

• Lage pakkans aangifte-loze delicten

• Onzekerheid bij politiegeweld

• Gemakkelijke smokkel



Illegaal vuurwerk

• Riskante georganiseerde misdaad (gelijkenis 

met softdrugsteelt)

– Duidelijke toename in laatste (3-5) jaren 

– Ongelijk Europees beleid: een halve markt

– Instap-markt

– ‘Moet toch kunnen’

– Motivaties: lage pakkans, drugsinfrastructuur, opbrengsten, 

voorbeeldgedrag



Aanbevelingen

• Langs de vijf lijnen waar mogelijk verbeteren

• Knalvuurwerkvrij / vuurwerkvrije zône

– Realiteit: voorlopig geen knalvuurwerkverbod (over 10 jaar?)

– Zônes: draagvlak/voorbereiding cruciaal

• Aanpak illegale vuurwerkhandel





VUURWERK
&

taak opsporingsambtenaren

Meijco van Velzen
23 mei 2018



Illegaal vuurwerk bestaat niet !

Het bezit kan wel illegaal zijn !



fop- en scherts
categorie F1 of ander

+

Aanwijzing RACT

consumenten 

vuurwerk

categorie F1, F2 of F3

+

Aanwijzing RACT

professioneel 

vuurwerk

Alles wat geen

Consumentenvuurwerk is

categorie F4, 

alsmede F2 of F3

zonder aanwijzing RACT

+

Overig vuurwerk 

(incl. zelfgemaakt)



handhaving / opsporing

• overlast

• particulier bezit van prof. vuurwerk

• handel en opslag consumenten vuurwerk

• handel en opslag prof. vuurwerk

• vuurwerkevenement

• overige



overlast

meldingen 2015 2016 2017 *

Provincie 925 1009 666

Stad Groningen 314 374 225

voor 31-12 / 18.00 uur

•2.3.6 vuurwerkbesluit (niet voor fop- en scherts)

•medewerkers BT + BOA’s domein I

•Halt / bon

na 31-12 / 18.00 uur

•2.66 APV Groningen (ook voor fop- en scherts ?)

•BOA’s domein I

•Bon (Halt ?)

overlast kan samengaan met bezit/gebruik prof. Vuurwerk !

* als 31 december op zondag is zijn de cijfers altijd lager



gooien naar mensen
Het is een ieder die anders dan beroepshalve vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor 

theatergebruik tot ontbranding brengt, verboden handelingen te verrichten of na te

laten waarvan hij weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren 

kunnen optreden voor mens of milieu. (art. 1.2.7)

Handhaving door politie – opnemen in draaiboek

Voor degene die beroepshalve vuurwerk tot ontbranding brengen is art. 9.2.1.2 WM van toepassing.



particulier prof. Vuurwerk

• 1.2.2 vuurwerkbesluit / 1.2.3 vervaardigen

• medewerkers BT + team milieu NN (BOA’s domein I niet bevoegd – een ieder)

• In 2017 landelijk 40383 kg IBN, waarvan in NN 4900 kg. (in 2018 landelijk alweer 7000 kg)

• PV / bon / Halt 

• 13 x PV stad Groningen

afkomst

- van prof. vuurwerk bedrijven / c.q. Kiwa gecertificeerden

- koop in ander land

- internet

- zelf maken



Knalvuurwerk mag in Nederland slechts 2,5 gram uitsluitend zwart buskruit bevatten.

Mogelijk kan een particulier vanaf medio 2019 vuurwerk tot 25 kg in het buitenland te kopen en invoeren

geen opsporingsprioriteit aldus OM



../video vuurwerk ed/Task Force Parodie.avi






handel en opslag consumenten vuurwerk

De bedrijven moeten voldoen aan het Vuurwerkbesluit (activiteitenbesluit / c.q. de omgevingsvergunning)

De reguliere opslagen van vuurwerk (ongeveer 70 verkooppunten in de provincie) worden gecontroleerd door 

toezichthouders van de ODG (omgevingsdienst).

•In de gemeente Groningen op grond van 2.65 APV een verkoopvergunning nodig.

•In de gemeente Ten Boer op grond van 2.6.2 APV een verkoopvergunning nodig.

•In de gemeente Haren op grond van 2.72 APV een verkoopvergunning nodig.

•Overtredingen bestuursrechtelijk afgedaan

•In bepaalde gevallen kan worden overgegaan naar het strafrecht (BOA OGD en politie)



handel en opslag prof. vuurwerk

• Geen opslag van prof. Vuurwerk in Nederland (m.u.v. domeinen)

• Prof . Vuurwerk mag alleen worden verhandeld aan personen met gespecialiseerde kennis

➢een persoon die een vuurwerkinrichting drijft;

➢een houder van een toepassingsvergunning; 

➢medewerkers van de politie, brandweer en krijgsmacht in de uitoefening van hun functie; 

Opsporing politie - PV



vuurwerkevenementen

• Toepassingvergunning (minister) – VAG nodig

• Ontbrandingstoestemming  (GS) – burgemeester- verklaring geen bedenkingen

Knelpunt – niet (altijd) bekend welke KIWA gecertificeerde komt afsteken. Die haalt het prof. vuurwerk 

ook uit de opslag in Duitsland. Soms meer dan nodig is voor het evenement en zonder medeweten van 

de toepasser. Dit gaat vervolgens naar particulieren. (Minister / IPO beter afstemmen)

Opsporing - politie



Vuurwerkpistool

Veelal gaat het om een 9 mm alarm- of startpistool c.q. revolver,

waarop een beker kan worden geschroefd. In deze beker

komt een knalpatroon, lichtpatroon of combinatie.

Het wapen valt onder categorie III van de WWM.

De invoer, het vervoer, het dragen en het voorhanden hebben

is verboden, tenzijn daarvoor een consent, vergunning of

Verlof.

Handhaving door Politie, Douane en KMAR 







Carbid

• Toename – niet alleen op platteland

• 3 x zoveel ongevallen dan in 2016-2017

• Gemeente Groningen geen regels

• Gemeente Haren Verbod met vrijstelling / ontheffing burgemeester

2.73A APV (10 – 2 uur – advies beperken tot 18 uur)

• Gemeente Ten Boer Verbod met vrijstelling / ontheffing bevoegd bestuursorgaan

5.5a. 2 APV (10 – 2 uur – advies beperken tot 18 uur)

Handhaving (mits regels) door BOA’s en medewerkers BT



Frans Greven & Martin Eggens

Toxicologen

GGD Groningen



Even voorstellen … 
• GGD Groningen

– Milieu & Gezondheid of MMK

– Advies
• Gemeenten, Publiek

• Noodgevallen: GAGS (Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen)

• Onderzoek

– Relatie gezondheid en blootstelling aan: 
• Rook van branden, Houtrook, Vuurwerk, Hitte

– Risico perceptie & risico communicatie

23 mei 2018



Samenstelling

• Fijnstof

– PM10, PM2.5, 

• Metalen, 

• Zuren, etc.

• SO2 & NO2

• Ozon

– Relatie gezondheid?

23 mei 2018



Fijnstof vuurwerk

23 mei 2018



Groningen

2004 2012

μg/m3

50 μg/m3
23 mei 2018

Groningen



23 mei 2018

(Jaarwisseling 2015/2016)

Norm PM2,5
25ug/m3



Paasvuren

• DCMR in het Rijnmondgebied

23 mei 2018



Vreugdevuren – ‘schoon hout’

• Rook is schadelijk voor de gezondheid, zoals

– Respiratoire aandoeningen, zoals astma, COPD

– Cardiovasculaire aandoeningen

23 mei 2018



Meten – modelleren

• Groningen

– Model 

– 2 meetstations LML

• PM10- Europaweg (overschrijdingen)

23 mei 2018



Kortdurende tov langdurende 
blootstelling
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Aanbevelingen

• Vuurwerkzones

• Vreugdevuren  vuurwerkzones

23 mei 2018



Oud en nieuw in de binnenstad



Een ontwikkeling in de tijd

• Beeld zo’n 12 jaar geleden: veel overlast en 
schade in de wijken, binnenstad weinig bezoekers

• Feest in Martiniplaza voor diverse doelgroepen

• Benutten van horeca in de binnenstad

• Aftelmoment sinds 2011/2012



Vuurwerkshows in grote steden

• Rotterdam: Erasmusbrug, kosten > € 300.000, 
bezoekers 50.000

• Amsterdam: Kop van Java, kosten > € 100.000, 
bezoekers 15.000

• Den Haag: Hofplein, kosten > € 120.000, 
bezoekers 10.000

Diverse Veiligheidsmaatregelen
Evenemententerrein en organisator
Voorbereiding 6 maanden



Jaarwisseling  

Stad Groningen

d.d. 23 mei 2018



Werkwijze politie

23 mei 2018

1. Planvorming-> informatie gestuurd

2. Commandostructuur

3. Politieoptreden -> beleidsuitgangspunten

4. Hotspots-> plan van aanpak



Verloop laatste jaren/ontwikkelingen

23 mei 2018

2012/2013

De politie in Groningen heeft tijdens Oud en Nieuw 15 mensen 

aangehouden. In de stad-Groninger wijk Vinkhuizen heeft de ME 

charges uitgevoerd.

Een groep jongeren had zich daar verzameld en vermaakte zich met 

vreugdevuren. De ME trad op toen er met flessen werd gegooid. Nadat 

er enkele charges waren uitgevoerd keerde de rust terug. 

Bron: www.rtvnoord.nl 01-01-2013

http://www.rtvnoord.nl/


Verloop laatste jaren/ontwikkelingen

23 mei 2018

2014/2015

Politie met jaarwisseling extra alert in Hoogkerk 

Het was gisteravond opnieuw raak in Hoogkerk. Voor de 
vierde avond op rij werd er brandgesticht in het dorp. Toen 
agenten poolshoogte kwamen nemen bij het vuur werden ze 
bekogeld met stenen en vuurwerk. De ME greep in om de rust 
te herstellen. 

"Het is wel vaker onrustig in Hoogkerk rond de jaarwisseling, 
maar zoveel avonden op rij hebben we nog niet 
meegemaakt", aldus de politiewoordvoerder.

Burgemeester Ruud Vreeman van Groningen liet weten hard 
op te treden tegen relschoppers. Hij vindt het "volstrekt 
onbegrijpelijk" dat hulpverleners worden aangevallen met 
vuurwerk. Ook worden vreugdevuren niet getolereerd. De 
vuren leiden volgens Vreeman tot gevaarlijke situaties en 
overlast. "We zitten er vanavond bovenop", zegt een 
woordvoerder van de gemeente. 

Bron: NOS.nl 31-12-2014

https://twitter.com/rtvnoord/status/550047078374993920


Verloop laatste jaren/ontwikkelingen

23 mei 2018

2017/2018

Groningen luidt 2018 in, rustige jaarwisseling 

in de stad

Groningen heeft het nieuwe jaar ingeluid. De 

jaarwisseling verliep dit jaar rustiger dan 

voorgaande jaren, er zijn geen grote incidenten 

gemeld.

Bron: www.nu.nl 01-01-2018

http://www.nu.nl/


Risico’s

23 mei 2018

1. Aftelmoment

2. Niets organiseren

3. Event organiseren



Vuurwerk detectiesysteem

23 mei 2018

Op basis van ervaringen andere gemeenten:
• Vooral maatschappelijke discussie

• Preventieve werking

• Geen garantie op afname overlast

• Aantal aanhoudingen gaat niet omhoog

Voor Groningen:
• Schatting kosten detectiesysteem 50.000 euro per jaar

• Schatting kosten extra personeel   20.000 euro per dag

• Kosten 2017 inhuur extra personeel (van 18.00 tot 02.00) 11.500



23 mei 2018

Einde



Beheersbaarheid

van (vreugde)vuren en (risico)branden 

tijdens de jaarwisseling

Dennis de Vlieg
Clustercommandant Stad



programma

• Voorbereiding op jaarwisseling

• Ervaringen brandweer tijdens jaarwisseling

• Kaders vuurwerkshow



Voorbereiding multidisciplinair 
(WIJ, gemeente, politie, brandweer en Stadjers)

• in beeld brengen van risicolocaties / groepen per stadsdeel

• Bedenken van interventies om risico’s te verkleinen

• B.v. door Milieustraten, 
OpZnGronings, aanspreken 
of overleggen, sturen op 
verantwoordelijkheid groep, 
straat of buurt.

• Van negatief gedrag naar 
positief gedrag en hoe 
daarbij ondersteunen.

• Van ‘onvermijdelijke vuren’ 
naar ‘gefaciliteerde vuren’



Voorbereiding multidisciplinair (2)

Kaders: veiligheid, Openbare Orde, schade, overlast (afgestemd binnen de driehoek):

• Geen vuren toegestaan als er (kans op) gevaar of schade is voor mensen en gebouwen

• Ondergrond:
• Niet op asfalt

• Zo mogelijk naar klinkers, liefst gras (verminderen schade)

• Niet in de binnenstad (oude gebouwen, smalle straten)

• Afspraken met groepen, bewoners bij ‘georganiseerde vuren’



Voorbereiding multidisciplinair (3)

• Multidisciplinaire Surveillance Teams (MST)

• Locaties en risico’s vanuit PON worden met bijzonderheden en op 
prioriteit in mobiel datasysteem gezet.

• Operationeel gezamenlijk oefenen



Ervaringen brandweer tijdens jaarwisseling

2017 - 2018



Ervaringen brandweer tijdens jaarwisseling (2)

• Veranderingen/Trend:
• Vuren beginnen later en houden eerder op

• 2010 vuren tussen 15.00 en 04.00 u. (verspreid in 13 uur)*

• 2017 accent tussen 20.30 en 02.00 u. (binnen 6,5 uur)*

• Vuren naar verhouding minder groot

• Totaal aantal blijft laatste jaren vrijwel gelijk (maar wel in kortere tijd)

• Verschuiving locaties van asfalt naar klinkers of gras

• Verandering naar sfeervuren? (vuurton of vuurkorf)

• maar ook nog steeds grote hoeveelheden afval (grof vuil)

(* afhankelijk van weersinvloeden, week of weekend)



Veel kleine vuurtjes... ... soms al snel verlaten.



Soms op tijd... ... soms al gestart



Ervaringen brandweer met vuurwerk

• Terugdringen brandrisico in oude binnenstad en drukke uitgaansgebieden 
goede ontwikkeling

• 2017 geen uitrukken naar panden gehad

• Afgelopen jaren geen bedreiging richting de brandweer (Veilig publieke taak) 



Kaders vuurwerkshow

• Van consumentenvuurwerk naar professioneel.

• Vuurwerkbesluit
• Mogelijkheid om naast cat. F2 en F3 (gelijk aan consumentenvuurwerk) ook cat. F4

af te schieten. (spectaculair)

• Veiligheidsafstanden (minimaal straal van 60 meter)

• Weersomstandigheden kunnen van invloed zijn (windsnelheid, mist, onweer)




