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Geachte dames en heren,  

 

 

Hoewel het zomerreces nog moet beginnen, zijn wij in Utrecht onder aansturing van de driehoek al 

volop bezig met de voorbereiding van de jaarwisseling 2015-2016. Niet alleen in Utrecht, maar ook in 

andere gemeenten en op landelijk niveau is er een brede maatschappelijke discussie over het verloop 

van de jaarwisseling. Daarbij staat de vraag centraal of de jaarwisseling nog wel een feest is voor 

iedereen, of dat het voor steeds meer mensen onacceptabel veel onveiligheid en schade veroorzaakt. 

En wie de kosten daarvan voor zijn rekening neemt. Ook staan de effecten van het massaal afsteken 

van vuurwerk op onze leefomgeving ter discussie, bijvoorbeeld waar het gaat om de overlast van 

lawaai, licht en (lucht)verontreiniging op mens en dier. In Utrecht verliep de afgelopen jaarwisseling 

‘redelijk’ rustig: er waren minder gewelddadige incidenten en verstoringen van de openbare orde 

werden snel hersteld. Daar tegenover staat, dat er meer autobranden waren dan in voorgaande jaren en 

er meer schade was aan gemeentelijke eigendommen. 

 

Met het initiatief van GroenLinks en de Partij voor de Dieren voor een meldpunt vuurwerkvrije zones in 

2014, het debat in uw commissievergadering van 20 januari 2015, uw schriftelijke vragen over de 

jaarwisseling en onlangs nog het verzoek van mevrouw De Boer van GroenLinks om spoedig op dit 

onderwerp terug te komen, verwoordt uw raad het belang om ook in Utrecht de maatschappelijke 

discussie over de jaarwisseling (breed) te voeren. De berichtgeving in de media en reacties daarop 

vanuit onze bewoners laten zien dat de jaarwisseling veel emoties oproept, zowel positieve als 

negatieve, en dat de beleving en het karakter van de jaarwisseling voor iedereen zeer verschilt. Ons 

college gaat daarom het gesprek over de jaarwisseling graag aan. 

 

In de vergadering van de commissie Mens en Samenleving op 20 januari 2015 en naar aanleiding van 

schriftelijke vragen van 5 januari 2015 en 20 januari 2015 zijn de volgende toezeggingen gedaan: 

 

1. Het college zal in mei/ juni 2015 de commissie informeren over de aanpak van de 

jaarwisseling 2015-2016. Hierin zal ook aandacht zijn voor de manier waarop de gemeente 

invulling wil geven aan de lokale mogelijkheden voor vuurwerkbeleid en de prioriteiten op het 

gebied van handhaving. (beantwoording SV 20 januari 2015 punt 6) 
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2. Om te komen tot effectieve(re) maatregelen zal de driehoek opdracht geven voor een 

(criminologisch) onderzoek om te onderzoeken welke patronen te ontdekken zijn bij de 

autobranden tijdens de jaarwisseling en welke effectieve maatregelen hiertegen kunnen 

worden genomen. U wordt over de resultaten geïnformeerd. (commissiebrief 20 januari 2015). 

In de beantwoording van de SV op 5 januari is dit ook al gemeld: Om meer inzicht te krijgen in 

trends, patronen, dader(profielen) en effectieve maatregelen zal er een criminologisch 

onderzoek worden gedaan. De uitkomsten nemen we mee in de volgende jaarwisseling. En 

daarna nogmaals in de beantwoording van SV op 20 januari: Onderzoek verrichten naar de 

autobranden en dit een hogere prioriteit geven bij een volgende jaarwisseling. 

3. We bestuderen de resultaten van het meldpunt vuurwerkvrijestraten en betrekken deze bij de 

aanpak van de volgende jaarwisseling. ( SV 20 januari 2015 punt 4) 

4. We bestuderen de resultaten van het instellen van vuurwerkvrijezones uit andere steden, 

vertalen die naar de Utrechtse situatie en nemen die mee in de aanpak voor de volgende 

jaarwisseling. (nav SV 20 januari 2015 punt 5) 

5. We gebruiken de evaluaties van andere partijen, zoals gemeenten, de ministeries en VNG, 

samen met de uitkomsten van het vuurwerk(belevings)onderzoek en het onderzoek naar de 

autobranden bij de voorbereiding van de komende jaarwisseling. (commissiebrief 20 januari 

2015).  

 

In deze uitgebreide brief zal ons college op al die punten terugkomen. Om uw commissie een zo 

volledig mogelijk beeld te geven, gaan wij eerst in op de landelijke wet- en regelgeving voor wat 

betreft de jaarwisseling en onze eigen Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Ook geven wij u 

inzicht in de huidige samenwerking en inzet in Utrecht van diverse partners voor, tijdens en na de 

jaarwisseling. Deze informatie staat onder het kopje 1.DE HUIDIGE SITUATIE. Daarna volgt onder 

2.EVALUATIES EN ONDERZOEKEN een overzicht van evaluaties van de VNG, verschillende steden en 

onze eigen evaluaties en onderzoeken in relatie tot de jaarwisseling, waaronder de expertmeeting 

autobranden. In het derde gedeelte 3.MOGELIJKHEDEN IN UTRECHT  geven we de voor- en nadelen van 

de maatregelen en mogelijkheden die uit de evaluaties en onderzoeken voortkomen en in 

4.VOORSTELLEN doen we uw commissie suggesties voor de komende jaarwisseling.  

 

 

1 DE HUIDIGE SITUATIE 

 

Landelijke wet- en regelgeving  

Afgelopen jaar zijn de afsteektijden voor vuurwerk verkort en mogen particulieren hun vuurwerk alleen 

afsteken tussen 18.00 uur ’s avonds op 31 december en 02.00 uur in de ochtend op 1 januari (onze 

APV moet daar nog op aangepast worden). De verkoop van -legaal- vuurwerk mag op 3 dagen 

plaatsvinden: 29, 30 en 31 december. Landelijk wordt gemeld dat het positieve effect van de verkorte 

afsteektijden afgelopen jaarwisseling zichtbaar en meetbaar waren; er zijn minder meldingen 

binnengekomen bij het vuurwerkmeldpunt en minder letselgevallen in de ziekenhuizen.  

 

De komende jaarwisseling zal er een landelijk verbod op de verkoop van babypijltjes en Romeinse 

kaarsen aan particulieren zijn. De vuurwerkbranche erkent dat dit vuurwerk door oneigenlijk gebruik 

vaak voor verwondingen zorgt. Winkeliers besloten daarom eind vorig jaar op eigen initiatief geen 

babypijltjes meer te verkopen.  

 

Op 4 juni 2015 vond er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats met de minister van 

Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Mansveld over de jaarwisseling en vuurwerk. De minister heeft 
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tijdens dat overleg aangegeven dat er geen landelijk verbod komt op het afsteken van vuurwerk. Hij is 

van mening dat gemeenten zelf voldoende bevoegdheden hebben om lokaal maatregelen te treffen om 

de veiligheid en openbare orde in de gemeente te handhaven. Staatssecretaris Mansveld laat de 

komende jaren onderzoeken welk vuurwerk, naast babypijltjes en Romeinse kaarsen, welke soort 

verwondingen veroorzaakt. Als de onderzoeksresultaten daartoe aanleiding geven, overweegt zij 

maatregelen te nemen om het aantal slachtoffers terug te dringen. Ook blijft de overheid de komende 

jaren samen met de vuurwerkbranche het dragen van veiligheidsbrillen bij het afsteken van vuurwerk 

promoten. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid zal in samenwerking met de VNG de 

goede ervaringen van gemeenten delen op de website. Samen met de PvdA en het CDA vindt de VVD-

fractie dat de Europese Pyrorichtlijn moet worden aangepast zodat de import van in Nederland niet 

legaal vuurwerk gestopt kan worden. Het Algemeen Overleg krijgt nog een vervolg, zodat partijen 

moties kunnen indienen.   

 

APV Utrecht 

In de Utrechtse APV is op basis van de modelverordening van de VNG het volgende opgenomen over 

consumentenvuurwerk: 

 

Artikel 2:44 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling 
 
1. Het is verboden consumentenvuurwerk te bezigen op een door het college in het belang van 

de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats. 
2. Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te bezigen als dat gevaar, 

schade of overlast kan veroorzaken. 
3. De in het eerste en tweede lid gestelde verboden gelden niet voor in het daarin geregelde 

onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1, van het Wetboek van 
Strafrecht. 

 
 
In de toelichting is het volgende opgenomen: 
 
 
Artikel 2:44 Bezigen van vuurwerk 
 
In het Vuurwerkbesluit is bepaald dat het verboden is om consumentenvuurwerk af te steken op 
een ander tijdstip dan tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop 
volgende jaar. Het afsteken van consumentenvuurwerk wordt op dit tijdstip toelaatbaar geacht 
vanwege de koppeling van het vuurwerkgebruik aan de feestelijkheden rond de jaarwisseling en de 
inbedding daarvan in de Nederlandse volkscultuur. 
 
Toch kunnen er, ondanks dat dit alleen op oudejaarsdag is toegelaten, plaatsen zijn waar het 
afsteken van consumentenvuurwerk te allen tijde niet toelaatbaar moet worden geacht 
(bijvoorbeeld bij ziekenhuizen, bejaardentehuizen, huizen met rieten daken, in winkelstraten, bij 
dierenasiels enz.). Dit artikel geeft het college de bevoegdheid om plaatsen aan te wijzen waar het 
afsteken van consumentenvuurwerk altijd verboden is. 
 
Het tweede lid maakt het mogelijk om op te treden tegen het bezigen van consumentenvuurwerk 
in bijvoorbeeld een promenade, een passage, een portiek of een volksverzameling. 

 

De verordening is nog niet aangepast op de nieuwe afsteektijden. De landelijk vastgestelde afsteektijd 

is op 31 december tussen 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Veel andere gemeenten, waaronder 

Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Hilversum, maken gebruik van dezelfde modelverordening van 

de VNG.  
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Samenwerking en inzet voor en tijdens de jaarwisseling in Utrecht 

Gemeente, politie, OM, VRU (brandweer) en JoU (jongerenwerk Utrecht) werken intensief samen om de 

jaarwisseling zo veilig mogelijk en met zo min mogelijk schade te laten verlopen. De integrale 

werkgroep jaarwisseling start meestal kort na het zomerreces met de voorbereidingen en blijft actief 

tot het moment dat de jaarwisseling is geëvalueerd. Onder regie van de gemeente worden door de 

gemeente zelf, politie en JoU tal van maatregelen genomen om de jaarwisseling veilig en met zo min 

mogelijk schade en overlast te laten verlopen. Die maatregelen worden genomen in de aanloop naar, 

tijdens en na de jaarwisseling.  

 

Inzet politie en Toezicht en Handhaving 

De prioriteit van de inzet van de politie rond de jaarwisseling is handhaving van de openbare orde en 

veiligheid. De politie houdt toezicht op veel locaties en is zichtbaar en herkenbaar aanwezig, vooral op 

en rondom de hotspots (zie verder hieronder bij hotspots). Er vindt surveillance plaats met name 

gericht op het voorkomen van vernielingen, (auto)branden, woninginbraken en geweld tegen 

hulpverleners. Mensen die zich misdragen, worden aangesproken op hun gedrag. Verstoringen van de 

feestvreugde, elke vorm van geweld of overmatig alcohol, worden niet getolereerd.   

 

De medewerkers van Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) zetten in op veiligheid, het 

voorkomen van vernielingen en overlast. In 2014 zijn de medewerkers van THOR ingezet tot 22.00 uur 

in de avond van 31 december. Daarna wordt de sfeer in de stad vaak wat grimmiger als gevolg van veel 

alcoholgebruik, en kan de eigen veiligheid van de mensen van THOR onvoldoende gegarandeerd 

worden. Vanaf dat moment is het aan de politie. In Utrecht heeft THOR in samenwerking met de politie 

tijdens de jaarwisseling 2014-2015 voor het eerst gehandhaafd op te vroeg afsteken van vuurwerk. De 

evaluatie daarvan heeft ons geleerd dat er een aantal verbeterpunten zijn voor het komende jaar, wat 

onder andere de heterdaadkracht moet verbeteren. Dat doen we bijvoorbeeld door het verbeteren van 

de communicatie tussen de politiemeldkamer en de meldkamer van THOR, door niet alleen de 

medewerkers van THOR die in het projectteam vuurwerk zitten, maar meerdere medewerkers van 

THOR te instrueren over de handhaving op vuurwerk en de werkwijze inbeslagname, en door 

medewerkers van THOR in trio’s te laten surveilleren om een kat-en-muisspel te voorkomen.  

 

 Hotspots 

Op basis van een analyse van data (criminaliteitscijfers, meldingen, vernielingen, etc) en ervaringen van 

de professionals in voorgaande jaren, worden voorafgaand aan de jaarwisseling plekken/gebieden 

aangewezen waar de kans op verstoringen van de openbare orde en schade en overlast het grootst is. 

Bij de jaarwisseling van 2014-2015 ging het om 8 hotspots in de wijken Noordwest, Overvecht, 

Noordoost, Oost, Zuid en Zuidwest. Zoals ook aangegeven in de brief van 20 januari 2015 aan uw 

commissie, maken de partners gezamenlijk per hotspot een intensieve aanpak op maat, gericht op de 

problematiek van de betreffende hotspot. De ervaring leert dat zich daardoor relatief weinig incidenten 

voordoen op de betreffende locaties. Het is echter niet uit te sluiten dat de problematiek zich 

verplaatst naar de omringende buurten. Voor de jaarwisseling 2015-2016  zal opnieuw bekeken 

worden welke plekken in aanmerking komen als stedelijke hotspot en welke aanpak daar het meest 

effectief is.  

 

2. EVALUATIES EN ONDERZOEKEN 

 

Hieronder geven wij u een overzicht van de bevindingen van die evaluaties en onderzoeken die voor de 

voorbereidingen van de komende jaarwisseling in Utrecht het meest relevant zijn. In diverse steden 

(bijvoorbeeld Amsterdam, Barendrecht, Goes, Hilversum, Rotterdam, Vianen) zijn het afgelopen jaar 
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verschillende nieuwe maatregelen getroffen om de overlast en schade tijdens de jaarwisseling te 

beperken. Zowel de VNG als de steden zelf hebben de jaarwisseling en de effecten van de genomen 

maatregelen geëvalueerd. In Utrecht is in november 2014 een vuurwerk(belevings) onderzoek 

gehouden. De resultaten van het meldpunt vuurwerkvrije zones van GroenLinks en de Partij voor de 

Dieren zijn geanalyseerd. In mei 2015 is in Utrecht een expertmeeting gehouden over het fenomeen 

van de autobranden.  

 

Evaluatie VNG 

De grote meerderheid van gemeenten geeft aan dat de jaarwisseling 2014-2015 rustiger was dan het 

jaar daarvoor. Een kleiner deel geeft aan dat er geen verschil was met voorgaande jaren. Een handvol 

gemeenten heeft een of meerdere vuurwerkvrije zones ingesteld. Dat gebeurde om twee redenen:  

1. Om brand tegen te gaan. Zo zijn er vuurwerkvrije zones rond een monumentaal bouwwerk of 

stadsgezicht, scholen en een enkel winkelcentrum. 

2. Om de rust te beschermen op plekken waar het afsteken van vuurwerk een onevenredig 

negatief effect heeft  op de omgeving, zoals rond dierenasiels, ziekenhuizen, ouderencentra. 

De meeste gemeenten geven aan dat het verkorten van de afsteektijden over het algemeen heeft geleid 

tot minder vuurwerkoverlast. Illegaal vuurwerk blijft een zeer groot probleem dat volgens de 

gemeenten niet op het niveau van het lokaal bestuur kan worden aangepakt. 

 

Evaluaties Amsterdam, Rotterdam, Den Haag 

In G4 verband zijn de evaluaties van afgelopen jaarwisseling met elkaar gedeeld. In de G4-steden is de 

jaarwisseling beheersbaar verlopen en relatief rustiger dan in het jaar daarvoor. Ook in deze steden 

denkt men dat de verkorte afsteektijden van vuurwerk daaraan hebben bijgedragen.  

In Den Haag trok de centrale vuurwerkshow ongeveer 12.000 bezoekers en waren de kosten voor de 

gemeente ongeveer euro 200.000. Rotterdam noemt 35.000 bezoekers en Amsterdam 8.000 

bezoekers en een budget van euro 250.000. Voor deze steden geldt dat zij een vuurwerkshow 

organiseren vanwege het feestelijke karakter en als promotie voor de stad. De steden kunnen niet 

aangeven in hoeverre een centrale vuurwerkshow een bijdrage levert aan het beperken van de 

vuurwerkoverlast elders in die steden.  

 

In Den Haag zijn vuurwerkvrije zones aangewezen rond kinderboerderijen, dierenasiels en 

ziekenhuizen en in Amsterdam rond diereninstellingen. In Rotterdam zijn er vuurwerkvrije zones 

aangewezen waarbij het vooral gaat om publieksrijke plaatsen in het centrum, verzorgingshuizen, 

parken en kinderboerderijen. De vuurwerkvrije zones werden in deze steden op verschillende wijzen 

bekend gemaakt. Onder andere door middel van borden ter plaatse, brieven aan omwonenden, het 

verstrekken van een telefoonnummer aan diereninstellingen voor het doen van meldingen en berichten 

in de media. Bewoners werden ook verwezen naar plaatsen waar zij wel vuurwerk mochten afsteken. 

De gemeenten deden een appèl op hun bewoners om het verbod op het afsteken van vuurwerk in deze 

zones te respecteren, er zijn geen bekeuringen uitgedeeld door gemeentelijke Boa’s. Het handhaven 

gebeurde binnen de bestaande capaciteit van gemeente en politie, op basis van meldingen. Ook voor 

het instellen van vuurwerkvrije zones geldt dat niet is aan te geven of dit heeft geleid tot vermindering 

van overlast en schade, aldus deze steden. 

 

Evaluatie Hilversum 

In Hilversum is in 2014 door het college van B en W tot een algeheel vuurwerkverbod besloten. Op 19 

december 2014 schorste de voorzieningenrechter het gewijzigde aanwijzingsbesluit omdat volgens 

hem niet het college van B en W, maar de burgemeester het bevoegd orgaan is. De VNG was het niet 

met die uitspraak eens en heeft daarover uitgebreide juridische analyse gemaakt (te vinden op de 
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website van de VNG). Hierop is nog geen vervolg gekomen, waardoor het ook in Utrecht een juridisch 

risico zal zijn om op deze manier vuurwerkvrije zones aan te wijzen.  

 

Vuurwerk(belevings)onderzoek Utrecht 

De gemeente heeft in november 2014 het Bewonerspanel ingezet om de mening van de bewoners van 

Utrecht te peilen over vuurwerk en de manier waarop zij vuurwerk beleven. De uitkomsten van dit 

onderzoek heeft u reeds toegestuurd gekregen op 3 maart 2015 in reactie op de schriftelijke vragen 

van 20 januari 2015, maar hieronder geven wij nog een keer een kort overzicht van de uitkomsten.  

 

Het Bewonerspanel telt 5.456 leden. Daarvan hebben er 2.790 leden meegedaan, wat neerkomt op een 

respons van 52%. Vergeleken met de Utrechtse bevolking, zijn in het Bewonerspanel hoog opgeleiden 

en autochtonen oververtegenwoordigd en jongeren ondervertegenwoordigd. De resultaten zijn 

daardoor niet zondermeer te vertalen naar de (gemiddelde) mening van de Utrechter, maar geven wel 

een indicatie.  

 

 Vuurwerk rond de jaarwisseling wordt vaak genoemd als iets wat leuk is om naar te kijken 

(46%) en een leuke traditie die onmisbaar met de jaarwisseling verbonden is (39%). Toch wordt 

door de panelleden het vaakst genoemd dat ze liever één grote vuurwerkshow in Utrecht zien 

dan dat iedereen zelf vuurwerk afsteekt (48%). Hierbij geldt dat van degenen die vuurwerk 

afsteken of waarbij iemand uit het huishouden vuurwerk afsteekt 23% voorstander is van een 

vuurwerkshow. 

 Dat vuurwerk overlast geeft (36%), gevaarlijk (28%) en geldverspilling is (28%) wordt ook door 

veel respondenten genoemd. 

 Het percentage mensen dat in sterke mate overlast ervaart van rommel is 42%, van 

geluidsoverlast 73%, eigen gevoel van onveiligheid 23%, slechte luchtkwaliteit 23%, stress bij 

huisdieren 23%, vernieling 21% en stank 56%. Een grote meerderheid van de panelleden (57%) 

vindt dat het afsteken van vuurwerk verder beperkt moet worden. Ruim een derde van de leden 

is het hier niet mee eens.  

 Bij het beperken van vuurwerk wordt het vaakst genoemd het aanpakken van illegaal vuurwerk 

(59%). Meer dan een derde van de respondenten is voor het verder beperken van de afsteektijd 

(35%) en een compleet verbod op particulier vuurwerk (33%). Van de panelleden is  32% is voor 

het instellen van vuurwerkvrije zones, 

 

Resultaten meldpunt Vuurwerkvrije straten 

Uw raad heeft in een RIA op 1 juli 2014 en tijdens een commissievergadering op 8 juli 2014 gesproken 

over het onderwerp “vuurwerk afsteken door consumenten”. GroenLinks en Partij voor de Dieren 

hebben bij deze gelegenheid gepleit voor het beperken van het afsteken van vuurwerk, bijvoorbeeld 

door het instellen van vuurwerkvrije zones rondom parken, dierenweides en zorginstellingen. Een 

ander idee, in de lijn van “Utrecht maken we samen” was om bewoners zelf de mogelijkheid te bieden 

om op basis van voldoende draagvlak hun straat vuurwerkvrij te maken.  

 

Uw raad stond niet afwijzend tegenover deze ideeën, maar wilde de resultaten uit andere gemeenten 

afwachten. GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben toen het meldpunt “Vuurwerkvrije straten” 

ingericht waar bewoners hun straat konden aanmelden. De concrete vraagstelling van het meldpunt 

luidde: “Wilt u dat uw straat een vuurwerkvrije straat wordt?” Daarnaast is er gevraagd naar de naam 

van de straat en de reden waarom de respondent een vuurwerkvrije straat wil. 
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In totaal heeft het meldpunt 622 geldige reacties opgeleverd. 92% van de ondervraagden reageert 

positief op de vraag, 47 mensen hebben geen behoefte aan een vuurwerkvrije straat. Meldingen zijn 

afkomstig uit bijna alle wijken van de stad, echter Vleuten – De Meern, Leidsche Rijn en Overvecht 

kennen een ondervertegenwoordiging. Een oververtegenwoordiging is afkomstig uit wijk West, meer 

specifiek Lombok. De straten met de meeste meldingen ‘voor’ een vuurwerkvrije straat zijn:   

 

- Van Heutszstraat (wijk West), 12 meldingen; 

- Abstederdijk (wijk Oost), 10 meldingen; 

- Amsterdamsestraatweg (wijk Noordwest), 7 meldingen; 

- Javastraat (wijk West), 6 meldingen; 

- Albert van Dalsumlaan (wijk Oost), 6 meldingen; 

- Nolenslaan (wijk Noordoost), 6 meldingen 

- Hartingstraat (wijk Binnenstad), 5 meldingen; 

- Kanaalstraat (wijk West), 6 meldingen waarvan 4 voor en 2 tegen. 

 

Het aantal meldingen per straat is maar een relatief klein aandeel van het aantal inwoners in de 

betreffende straat. De 12 meldingen van de Van Heutzstraat zijn maar 10% van de bewoners van die 

straat. De andere meldingen komen neer op 1-2% van de bewoners. Het is de vraag of hieruit 

voldoende draagvlak blijkt voor het wel of niet instellen van een vuurwerkvrije zone.  

 

De reden waarom mensen een vuurwerkvrije straat willen is zeer uiteenlopend. Een veel gehoorde zorg 

richt zich op de (schrikachtige) reactie die huisdieren op vuurwerk geven. Een andere zorg richt zich op 

het effect op andere flora en fauna. Ook zijn er mensen die vanwege individuele gezondheidsredenen 

reageren, zij kampen vaak al met problematiek aan de luchtwegen (zoals astma) en zeggen niet naar 

buiten te kunnen wanneer er vuurwerk in hun omgeving wordt afgestoken. Weer anderen vrezen de 

milieueffecten die het afsteken van vuurwerk veroorzaakt, zoals luchtverontreiniging. Ook schade aan 

en verontreiniging van de openbare ruimte wordt vaak genoemd als motief. Andere inwoners melden 

dat het elk jaar erger lijkt te worden en lijken hiermee vooral te verwijzen naar de toenemende zwaarte 

van illegaal vuurwerk. Ten slotte is er een categorie respondenten die vrezen voor de (brand)veiligheid 

van hun leefomgeving. Deelnemers die geen vuurwerkvrije straat willen geven maar in een zeer enkel 

geval aan wat hun keuze motiveert, zij wijzen er bijvoorbeeld op dat vuurwerk slechts eenmaal per jaar 

wordt afgestoken. 

 

We hebben de straten die werden aangemeld als vuurwerkvrije zone vergeleken met de hotspots van 

2014-2015, de plekken waar de meeste vernielingen plaatsvonden, waar meldingen van overlast 

werden gedaan, waar de hulpdiensten moesten inzetten en waar autobranden waren. De conclusie 

daarvan is, dat deze niet met elkaar corresponderen, een uitzondering zoals de Amsterdamsestraatweg 

daargelaten. In Overvecht hebben in totaal de meeste incidenten plaatsgevonden, maar Overvecht staat 

van de 10 wijken op de 8e plaats van het aantal meldingen voor een vuurwerkvrije straat. Omgekeerd 

zijn de meeste meldingen gedaan in West, terwijl die wijk op de 10e plaats staat van het totaal aantal 

incidenten.  

 

Onderzoek autobranden 

Tijdens de jaarwisseling 2014-2015 hadden we in Utrecht te kampen met een groter aantal 

autobranden dan in de jaren daarvoor, met uitzondering van de jaarwisseling 2009-2010 toen er ook 

32 autobranden waren. In de brief van 20 januari 2015 is aan uw commissie toegezegd om onderzoek 

te doen naar dit fenomeen. Op advies van de lector Openbare Orde en Gevaarbeheersing aan de 

Politieacademie en auteur van het onderzoek “Van oud naar nieuw, blijven leren van jaarwisselingen” 
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uit 2009, de heer Adang, is er op 21 mei in Utrecht een expertmeeting georganiseerd. Het doel 

daarvan was kennisuitwisseling en komen tot maatregelen in de gehele veiligheidsketen (pro-actie, 

preventie, preparatie, repressie, nazorg) die kunnen bijdragen aan het voorkomen/verminderen van 

autobranden tijdens de jaarwisseling. Aan de expertmeeting namen medewerkers van Veiligheid en 

Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte van VTH , politie, brandweer, jongerenwerk en experts uit 

andere steden deel.  

 

De expertmeeting heeft een gezamenlijk beeld opgeleverd waar het gaat de algemene 

omstandigheden, de locaties en tijdstippen, de vermoedelijke daders en het domein en om de 

oorzaken of triggers voor de autobranden:  

 Het sterke vermoeden van de professionals is dat de daders jongeren tussen de 12 en 16 jaar 

zijn. Zij stichten brand onder groepsdruk, om hun status te verhogen en om de autoriteiten 

(politie) uit te dagen. Het gaat om jongeren met een laag verantwoordelijkheidsgevoel, die 

weinig idee hebben van de consequenties van hun daad. 

 De autobranden vinden veelal in dezelfde wijken en/of buurten, niet op de hotspots en niet in 

gebieden met cameratoezicht, maar juist aan de periferie hiervan. Op deze plekken is weinig 

sociale cohesie, een lage ouderbetrokkenheid en ook de meldingsbereidheid en 

aangiftebereidheid is er laag. 

 Het optreden van de autoriteiten, zowel voor als tijdens de jaarwisseling, kan zowel de-

escalerend als escalerend werken. Dat geldt ook voor communicatie over de jaarwisseling, 

autobranden, vuurwerk en andere maatregelen. Voor de één gaat er een afschrikkende werking 

van uit, terwijl het voor sommigen juist een trigger is om alle remmen los te gooien.  

 De auto’s worden over het algemeen niet met vuurwerk, maar met andere middelen 

aangestoken. Er zit geen patroon in merk, leeftijd of eigenaar van de auto.  

 

Op basis van dit gedeelde beeld zijn acties en mogelijke maatregelen benoemd die door de integrale 

werkgroep jaarwisseling worden meegenomen in de voorbereiding van de jaarwisseling 2015-2016. 

Het gaat om acties gericht op jongeren (Halt-lessen, inzet jongerenwerk, communicatie lik-op-stuk-

beleid etc), inzetten van de wijknetwerken, Burgernet- en Waaksdeelnemers activeren, afspraken 

maken met lokale ondernemers van supermarkten en tankstations, bewoners attenderen op 

alternatieve parkeerplekken voor auto’s en strategische inzet van communicatie voor en tijdens de 

jaarwisseling.  Sommige maatregelen vragen nog om verdere uitwerking en/of afspraken met partners. 

Met preventieve maatregelen, vooral waar het gaat om de inzet van het jongerenwerk en de 

wijknetwerken, starten we al snel na de zomer. 

 

 

3. MOGELIJKHEDEN IN UTRECHT 

 

In Utrecht nemen we samen met partners tal van maatregelen om ervoor te zorgen dat de jaarwisseling 

zo veilig mogelijk is, met zo min mogelijk verstoringen van de openbare orde en zo min mogelijk 

schade en overlast. Ieder jaar evalueren we de inzet en maatregelen voor, tijdens en na de 

jaarwisseling en waar mogelijk verbeteren we onze aanpak. Dat zullen we ook komend jaar weer doen, 

zeker waar het gaat om het voorkomen van autobranden. We richten ons daarbij waar mogelijk op de 

eigen verantwoordelijkheid van onze bewoners en ondernemers, omdat er grenzen zijn aan het 

inzetten van politie, Toezicht en Handhaving en wet- en regelgeving.  
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Een jaarwisseling die voor iedereen even feestelijk is en volledig zonder overlast verloopt, is echter in 

een grote stad als Utrecht en met de tradities die bij de jaarwisseling horen, geen haalbare kaart. Ook 

van maatregelen als het aanwijzen van vuurwerkvrije zones of een centrale vuurwerkshow verwachten 

we dit niet. Uit de maatschappelijke discussie blijkt er echter wel draagvlak te zijn om de 

vuurwerktraditie kritisch te bekijken. We hebben daarom de maatregelen van vuurwerkvrije zones en 

een centrale vuurwerkshow onderzocht en de voor- en nadelen zoveel mogelijk geïnventariseerd. 

Daarbij hebben we gekeken naar juridische aspecten, kosten, draagvlak in de buurt en mogelijkheden 

voor handhaving.   

 

Vuurwerkvrije zones 

 

Op basis van de APV kan ons college plaatsen aanwijzen waar het verboden is consumentenvuurwerk 

te bezigen in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast. Om (de schijn van) 

willekeur te voorkomen, zouden er heldere criteria moeten komen voor de begrippen gevaar, schade of 

overlast en voor de afbakening van de plaats waarvoor het verbod geldt. Het aanwijzen van een 

vuurwerkvrije zone vraagt om een goede nalevingsstrategie met uitgebreide communicatie over regels 

en verwachtingen, en een sluitend handhavingsarrangement.  

De boa’s zijn bevoegd te handhaven op de APV. Omdat vuurwerkvrije zones echter een relatief nieuw 

fenomeen zijn, is er nog geen feitcode (feitcodes worden vastgesteld door de commissie Feiten en 

Tarieven van het Openbaar Ministerie) op basis waarvan boa’s een bekeuring kunnen geven in een 

vuurwerkvrije zone. Zij kunnen wel een proces verbaal opmaken; dit is een administratief uitgebreide 

handeling. Bij een proces verbaal is het aan het Openbaar Ministerie om al dan niet tot vervolging over 

te gaan.  

 

Verschillende soorten overlast hebben verschillende reikwijdtes. Luchtverontreiniging en geluid dragen 

verder dan hinder van afval. Een vuurwerkvrije zone die dit soort overlast moet voorkomen of 

verminderen, zal een relatief groot gebied moeten omvatten. Daarbij is het nog maar de vraag, of deze 

vormen van overlast voorkomen kunnen worden met maatregelen op lokaal niveau. 

Luchtverontreiniging en geluidsoverlast dragen immers verder dan straten, buurten of 

gemeentegrenzen. Net als bij het hierboven geschetste scenario, is een goede nalevingsstrategie en 

een handhavingsarrangement nodig. Wanneer het gaat om het handhaven van grote en meerdere 

gebieden in onze stad, zal het noodzakelijk zijn de bestaande afspraken over de inzet in het 

handhavingsprogramma te herprioriteren dan wel aan te vullen. Ook zal een alternatief geboden 

moeten worden aan de mensen die wel vuurwerk af willen steken. Het risico bestaat dan wel, dat er 

meer druk komt op de omliggende straten en buurten. 

 

Mevrouw van Esch en de heer De Vries hebben ons college schriftelijk gevraagd (SV 2015/11) om 

zones rondom scholen, zorginstellingen, parken en kinderboerderijen/ steedes aan te wijzen als 

vuurwerkvrije zones. 

 

Scholen 

In de gemeente Utrecht bevinden zich ruim 180 scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 

Voor scholen geldt dat deze niet gebruikt worden tijdens de jaarwisseling. Er is bij de meeste scholen 

geen sprake van meer gevaar, schade of overlast dan op andere plaatsen in de stad en daarom is het 

aanwijzen zonder wijziging van de APV niet mogelijk. Enkele scholen bleken in afgelopen jaren wel 

meer dan anderen last te hebben van schade en/of vervuiling. Scholen worden door de gemeente 

ondersteund door hen een vergoeding te bieden voor het houden van toezicht bij de school tijdens de 
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jaarwisseling. Vanuit de scholen zijn geen signalen of verzoeken ontvangen voor het aanwijzen van de 

zone om de school als vuurwerkvrije zone.  

 

Zorginstellingen 

De gemeente Utrecht kent een groot en divers aantal zorginstellingen, waaronder locaties GGZ,  

locaties krijgsmachtzorg, een hospice, doven en blinden instituten, instellingen verstandelijk 

gehandicapten, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, een revalidatie kliniek, verpleeg- en 

verzorgingstehuizen, verslavingsklinieken, woonvoorzieningen voor lichamelijk gehandicapten,  

woonvoorzieningen voor verstandelijk gehandicapten, ziekenhuizen, kankercentra en een zorghotel.  

 

De verschillen tussen de ruim 100 instellingen waar het gaat om de bewoners en gebruikers en de 

locaties is groot. In de afgelopen weken hebben we daarom een telefonische peiling gehouden waarbij 

in alle 10 de wijken minimaal 3 (verschillende) zorginstellingen zijn benaderd. De meeste instellingen 

gaven daarbij aan geen last van vuurwerk te hebben op de officiële afsteektijden tussen 18.00 uur en 

02.00 uur. De bewoners en gebruikers vinden dit leuk en steken zelf ook vuurwerk af. Zij hebben 

daarom geen behoefte aan een vuurwerkvrije zone. Een uitzondering daarop is Hospitium Vleuten dat 

aangaf positief te staan tegenover een vuurwerkvrije zone. Mogelijk blijkt er, wanneer we alle 

zorginstellingen benaderen, meer behoefte te zijn aan vuurwerkvrije zones. Samen met deze 

instellingen kunnen kijken welke maatregelen voor hun specifieke probleem we kunnen treffen.  

 

Dierenverblijfplaatsen 

In Utrecht zijn er tientallen dierenweides en steedes van stichtingen en/of vrijwilligersorganisaties. 

Daarnaast zijn er een dierenasiel, 4 maneges en een vogelopvang. Dieren zijn kwetsbaar en zeer 

gevoelig voor de overlast van vuurwerk. Daarom is ook een aantal van deze instellingen telefonisch 

benaderd om te peilen hoe zij de jaarwisseling ervaren en waar zij behoefte aan hebben. Dierenweides 

en steedes liggen vaak in of aan een park. Sommige van die parken worden ’s avonds afgesloten en de 

beheerders van deze dierenweides en steedes geven aan dat de jaarwisseling geen extreme overlast 

voor de dieren betekent. Er zijn echter wel steedes en dierenweides die aangeven belangstelling te 

hebben voor een vuurwerkvrije zone. De angst en onrust van de dieren en het risico op brand spelen 

daarbij een rol. Eén dierenweide gaf juist aan dat de bewoners veel rekening houden met de dieren en 

geen vuurwerk afsteken in de buurt van de dierenweide. Voor een volledig beeld zouden alle 

dierenweides en steedes benaderd moeten worden. 

 

De maneges geven aan dat de periode tussen 18.00 uur en 02.00 uur geen probleem is omdat de 

maneges dan gesloten zijn en zij de dieren rustig kunnen houden. Zij ervaren echter veel overlast van 

vuurwerk dat in de week (weken) voorafgaand aan de jaarwisseling wordt afgestoken in de Voorveldse 

polder en Noorderpark. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren tijdens de paardrijlessen, ook omdat 

knalvuurwerk soms expres naar de paarden en ponys wordt gegooid. Ook zijn er regelmatig brandjes 

in de parken. De vogelopvang in de wijk Zuid gaf aan wel te voelen voor een vuurwerkvrije zone. Het 

dierenasiel aan de Koningsweg in de wijk Oost ligt afgelegen genoeg om niet te veel overlast te hebben 

tijdens de jaarwisseling en heeft geen behoefte aan een vuurwerkvrije zone. 

 

Parken 

Uit een inventarisatie van Stadswerken blijkt dat de vernielingen en schade in de parken meevalt. De  

vuilnisbakken zijn vaak het doelwit van vernieling, vooral in het Griftpark en het Wilhelminapark. De 

adviseur stedelijk groen en stadsnatuur van de gemeente geeft aan dat er parken met meer en minder 

ecologische waarde zijn in Utrecht. Naast de knallen, kunnen de vuurwerkresten die in de parken 

achterblijven (chemicaliën, plastic hulzen, etc) schadelijk zijn voor vogels en kleine zoogdieren zoals 

egels. Deze soort schade wordt door Stadswerken niet geregistreerd. Ook bij het Utrechtse 
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Klantcontact Centrum wordt geen aparte categorie gebruikt voor meldingen over schade door 

vuurwerk. 

 

Hotspots 

Naast deze specifieke instellingen zou onderzocht kunnen worden of het aanwijzen van de stedelijke 

hotspots als vuurwerkvrije zones tot minder gevaar, schade en overlast op die plekken leidt. Vooral op 

deze plekken is het van groot belang om eerst samen met politie, jongerenwerk en Openbaar 

Ministerie te onderzoeken of er draagvlak is voor een dergelijke maatregel (het kan ook juist 

escalerend werken), hoe we het naleven ervan kunnen stimuleren (wellicht door het bieden van 

alternatief vermaak en alternatieve plekken om vuurwerk af te steken) en op welke wijze we dit kunnen 

handhaven. Sommige van die hotspots beslaan namelijk grote gebieden waardoor voor het handhaven 

veel capaciteit nodig is. Momenteel kunnen we de effecten van een dergelijke maatregel op deze 

plaatsen niet beoordelen. Het is wel duidelijk dat het afgelopen jaar de meeste autobranden niet 

plaatsvonden op de hotspots op het moment dat er toezicht was.   

 

Centrale vuurwerkshow 

In het Utrechtse vuurwerkbelevingsonderzoek van november 2014 gaf ongeveer de helft van de 

respondenten aan dat zij graag een centrale vuurwerkshow zouden willen. Een centrale vuurwerkshow 

is niet voor alle vuurwerkliefhebbers een voldoende aantrekkelijk alternatief; men wil ook zelf vuurwerk 

afsteken. Het is mede daardoor niet aan te geven welke invloed het heeft op het afsteken van vuurwerk 

in de wijken en buurten. De nadelen in Utrecht zijn het vinden van een geschikte locatie en de 

financiële investering. Ook zou onderzocht moeten worden, wat een centrale vuurwerkshow betekent 

voor de inzet van politie, Toezicht en Handhaving en andere hulpdiensten. Op de langere termijn zou 

een centrale vuurwerkshow kunnen bijdragen aan een cultuuromslag, waarbij er minder vuurwerk in de 

wijken wordt afgestoken. 

 

 

4. VOORSTELLEN EN ACTIES  

 

Er is door de diversiteit van de problemen en de uiteenlopende ervaringen en wensen van onze 

inwoners voor en tijdens de jaarwisseling geen gemakkelijke oplossing. Vanzelfsprekend is de 

gemeente, samen met de politie, verantwoordelijk voor de veiligheid en de openbare orde. Net als in 

voorgaande jaren zal daarop intensief worden ingezet. Op basis van de evaluaties van de afgelopen 

jaarwisseling en de expertmeeting autobranden, zal de integrale werkgroep jaarwisseling concrete 

acties uitwerken. Daarnaast stellen wij uw commissie voor om ook enkele nieuwe maatregelen toe te 

passen.  

 

Vuurwerkbrigade 

Na de telefonische peiling blijkt, dat zorginstellingen en dierenverblijfplaatsen meer overlast hebben 

van het afsteken van vuurwerk in de weken voorafgaand aan de jaarwisseling, dan tijdens de officiële 

afsteektijden. Een vuurwerkvrije zone kan deze overlast niet verhelpen, omdat deze juist aangewezen 

wordt voor de periode waarin vuurwerk afgestoken mag worden (daarbuiten mag immers nergens 

vuurwerk afgestoken worden).  

We onderzoeken daarom de mogelijkheid om een extra, flexibel inzetbaar team van Toezicht en 

Handhaving in te zetten in de weken voorafgaand aan de jaarwisseling. Deze vuurwerkbrigade werkt 

informatiegestuurd: op basis van signalen en meldingen handhaven zij op het afsteken van vuurwerk in 

de gehele stad. Daarnaast kan deze brigade ingezet worden op de bekende hotspots, bij 

(zorg)instellingen die aangeven in die periode veel overlast te ervaren en in de buurt van de 
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dierenweides, steedes, maneges en vogelopvang. Mogelijk kunnen we voorzien in een tijdelijk 

telefoonnummer of een app waarmee ze in directe verbinding staan met dit team. Ook onderzoeken 

we, of de boswachters tijdelijk meer in de parken ingezet kunnen worden.    

 

Utrecht maken we samen, ook tijdens de jaarwisseling 

Voor het aanwijzen van vuurwerkvrije zones zijn heldere criteria nodig, voldoende draagvlak bij 

bewoners, een nalevingsstrategie en een handhavingsarrangement. Hieraan zitten, zoals hierboven 

beschreven, de nodige haken en ogen. In plaats van het aanwijzen van vuurwerkvrije zones op basis 

van de APV, zouden bewoners ook met elkaar in hun straat of buurt afspraken kunnen maken over het 

al dan niet afsteken van vuurwerk. Bij zo’n informele vuurwerkvrije of vuurwerkarme zone nemen de 

bewoners zelf het initiatief en dragen zij zelf verantwoordelijkheid voor het naleven van hun afspraken. 

We stellen voor om in het licht van “Utrecht maken we samen” onze bewoners te stimuleren en zo 

nodig te faciliteren bij een dergelijk initiatief, bijvoorbeeld met (digitale) communicatiemiddelen.  

 

Communicatie 

Bovenstaande voorstellen vragen om een vroegtijdige en strategische inzet van communicatie, op een 

manier die aansluit bij de doelgroep van de betreffende boodschap. De communicatie kan gericht zijn 

op het bekendmaken van wet- en regelgeving, op het stimuleren van eigen initiatieven, op preventie en 

op de-escalatie.   

 

Inzetten voor landelijke wetgeving 

Ons college blijft via de G4 en de VNG, bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en Infrastructuur en 

Milieu pleiten voor aanscherpen van de wetgeving die de aanpak van illegaal vuurwerk gemakkelijker 

maakt. Ook het beschikken over een feitcode voor Boa’s is van belang wanneer we zouden overgaan 

tot het aanwijzen van vuurwerkvrije zones op basis van de APV. Zonder die feitcode geeft het 

handhaven een zware administratieve last, en is de gemeente voor daadwerkelijke vervolging van 

overtreders afhankelijk van het Openbaar Ministerie.   

 

Tot slot 

In het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 staat dat de vrijheid om naar eigen inzicht te leven van de 

één, soms een beperking betekent voor de ander. En dat er dus steeds een zorgvuldig evenwicht 

gezocht moet worden tussen het leven in een grote stad met alle dynamiek die daarbij hoort, en het 

aanpakken van wat echt niet mag. De jaarwisseling moet een feest zijn voor iedereen. Dat is nu echter 

niet het geval, en daarom proberen zowel de lokale overheden als de rijksoverheid oplossingen te 

vinden voor de problemen die zich rondom de jaarwisseling voordoen. Met de voorstellen die we uw 

commissie in deze brief doen, verwachten we bij te dragen aan het voorkomen en bestrijden van 

onveiligheid, incidenten, schade en overlast voor mens en dier. We willen hiermee ook bijdragen aan 

het ontwikkelen of versterken van de landelijke wet- en regelgeving. Maar bovenal willen we er voor 

zorgen dat de jaarwisseling in Utrecht weer een feest is voor jong en oud. 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

mr J.H.C van Zanen 

 


