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Den Haag 
Uä&•JI IIIWII lä8ïiil 

Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag 

De minister van Justitie en Veiligheid 
De heer prof. mr. dr. F.B.J. Grapperhaus 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 
Mevrouw drs. S. van Veldhoven-Van der Meer 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

Datum 
6 februari 2018 

Onderwerp 
Rapport ''Veiligheidsrisico's jaarwisseling" van de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid 

Excellenties, 

Pauline Krikke 
Burgemeester 

Ons kenmerk 
BSD/2018.14 
Contactpersoon 

Dienst 
Bestuursdienst 
Afdeling 
Directie Veiligheid 
Telefoonnummer 

E-mailadres 
 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft op verzoek van de burgemeesters van de vier grote steden 
onderzoek gedaan naar de vraag hoe de veiligheidsrisico's tijdens oud en nieuw kunnen worden 
beheerst en welke verbeteringen mogelijk zijn. Begin december 2017 heeft de Onderzoeksraad de 
resultaten van het onderzoek bekend gemaakt in het rapport "Veiligheidsrisico's jaarwisseling". 

Het rapport geeft een scherp en compleet beeld van de veiligheidsrisico's die de viering van de 
jaarwisseling momenteel met zich meebrengt en doet een aantal waardevolle aanbevelingen om tot 
structurele veiligheidsverbetering te komen met als doel het substantieel verminderen van vuurwerk 
gerelateerd letsel en van verstoringen van de openbare orde. 

Het rapport kan een belangrijke bijdrage leveren aan een constructieve discussie over de tradities rond 
de viering van de jaarwisseling in Nederland, zoals het afsteken van consumentenvuurwerk. 

De G4 biedt waar nodig expertise aan, bijvoorbeeld bij het evalueren van maatregelen en het 
benaderen van Oud en Nieuw als evenement zoals dat al jaren in de G4 gebeurt. 

De meest in het oog springende aanbeveling is om een verbod te stellen op de categorieën 
consumentenvuurwerk die in de praktijk de grootste inbreuk maken op de veiligheid, omdat deze letsel 
en overlast veroorzaken. 

De G4 burgemeesters zijn van mening, dat de tijdgeest inmiddels rijp lijkt om een verbod voor deze 
types consumenten vuurwerk serieus te overwegen. 

Gemeente Den Haag 
Spui 70 
Den Haag 

Postbus 12600 
2500 DJ Den Haag 

Telefoonnummer 14070 
www.denhaag.nl 





Gemeente Aalsmeer 
Openbare Orde en Veiligheid 

Onderzoeksraad voor de Veiligheid 
t.a.v.  
Postbus 9 5404
2509 CK Den Haag

Datum 16 mei 2018 
Z-2017/059511

Betreft Standpunt gemeente Aalsmeer "Veiligheidsrisico's jaarwisseling" 

uw contact  
T  
F 
lnfo@aalsmeer.nl 

Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer 
Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum 
van deze brief 

Geachte  

Op 1 december 2017 presenteerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid haar rapport "Vei
ligheidsrisico's jaarwisseling". Op grond van artikel 73 Rijkswet Onderzoeksraad voor vei
ligheid moeten geadresseerden van een aanbeveling hun standpunt binnen een halfjaar na 
verschijning van het rapport aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 
kenbaar maken en een afschrift hiervan zenden aan de minister van Justitie en Veiligheid 
en aan de onderzoeksraad voor Veiligheid. 

De VNG heeft in een officiële reactie op het rapport haar standpunt met de onderzoeksraad 
gedeeld. Wij onderschrijven het standpunt van de VNG en nemen het advies van de VNG 
over. Het standpunt en het advies is in lijn met de wijze van voorbereiden op de jaarwlsse
ling die wij hanteren voor de gemeente Aalsmeer. 

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

mr. 

n wethouders van de gemeente Aalsmeer, 
de burgemeester, 

Gemeentehuis Raadhulspleln 1 
1431 EH Aalsmeer 
T {0297) 38 75 75 
www.aalsmeer.nl 
[BAN NL28 BNGH 0285 0000 12 

Route per bus 
Ujn 340, halte Drie Kolommenpleln 1 
UJn 198, halte Drie Kolommenpleln 1 



gemeente 

Alphen Chaam 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
t.a.v. de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20011
2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Behandelaar:  
Telefoonnummer: 
Mail:  

Verzonden op; 

Onderwerp: Rapport "Veillgheidsrlslco's jaarwisseling" 

Geachte mevrouw Ollongren, 

Uw kenmerk; 
Ons kenmerk: 18ult01001 
Zaaknummer: 

1 't FEB. 2018 

Op 1 december 2017 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid haar rapport "Veiligheidsrisico's 
jaarwisseling". In dit rapport doet zij een aantal aanbevelingen voor een veiliger verloop van de 
jaarwisseling. Twee van deze aanbevelingen zijn gericht aan de gemeenten. In deze brief maak ik u 
mijn standpunt ten aanzien van deze aanbevelingen kenbaar. 

Aanbeveling: 
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. 

Ik kijk terug op een rustige jaarwisseling. Er deden zich in mijn gemeente geen noemenswaardige 
incidenten voor. De materiële schade bleef beperkt tot een relatief klein aantal vernielingen als 
gevolg van vuurwerk. Dit is in lijn met voorgaande jaren. Maatregelen in mijn gemeente 
concentreren zich op adequate informatievoorziening vooraf en extra inzet van politie, 
toezichthouders en handhavers. Deze maatregelen zijn wat mij betreft afdoende voor de relatief 
beperkte aard en omvang van de problematiek in mijn gemeente. Genomen maatregelen worden op 
ambtelijk niveau met verschillende gemeenten geëvalueerd. 

Aanbeveling: 
Benader oud en nieuw als een evenement. Neem als gemeente in het belang van de openbare orde en 
veiligheid de regie om te zorgen dot de jaarwisseling een sterker georganiseerd karakter krijgt. 
Verbind voorwoorden aan evenementen en andere activiteiten. Stimuleer en ondersteun burgers bij 
het organiseren van activiteiten voor een veilige viering van de jaarwisseling. 

Postbus 3 

5130 AA Alphen NS 
Telefoon 14 013 
E-mail: info@alphen-chaam.nl IIDID■IIIDllllll!I 





Gemeente 

Openbare Orde en Veiligheid 

Onderzoeksraad voor de Veiligheid 
t.a.v. 
Postbus 95404
2509 CK Den Haag

Datum 16 mei 2018 
Z-2017/059511

Amstelveen 

uw contact  
T 
F  
gemeente@amstelveen, nl 

Postbus 4, 1180 BA Amstelveen 

Vermeld bi} reactie ons kenmerk en datum 
van deze brief 

Betreft Standpunt gemeente Amstelveen "Veiligheidsrisico's jaarwisseling" 

Geachte  

Op 1 december 2017 presenteerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid haar rapport "Vei
llgheldsrlslco's jaarwisseling". Op grond van artikel 73 Rijkswet Onderzoeksraad voor vei
lig held moeten geadresseerden van een aanbeveling hun standpunt binnen een halfjaar na 
verschijning van het rapport aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 
kenbaar maken en een afschrift hiervan zenden aan de minister van Justitie en Veiligheid 
en aan de onderzoeksraad voor Veiligheid. 

De VNG heeft in een officiële reactie op het rapport haar standpunt met de onderzoeksraad 
gedeeld. lk onderschrijf het standpunt van de VNG en neem het advies van de VNG over. 

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
de burgemeester van de gemeente Amstelveen, 

Raadhuis Laan Nieuwer Amstel 1 

1182 JR Amstelveen 

T {020) 540 49 11 

www.amstelveen.nl 

IBAN NL22 BNGH 0285 0003 14 

Route per bus (overdag ma t/m vrij) 

Lijn 165, halte Raadhuis 

Lijn 186, halte Dorpsstraat + 5 mln. 

Plan uw reis vla www.9292oy.nl 
D-2018/138125 



Baarle-Nassau 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
t.a.v. de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20011
2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Behandelaar:  
Telefoonnummer:  
Mail:  

Verzonden op: 

Onderwerp: Rapport "Veiligheidsrisico's jaarwisselfng" 

Geachte mevrouw Ollongren, 

Uw kenmerk: 
Ons kenmerk; 18uit01005 
Zaaknummer� 

1 4 FEB. 2018 

Op 1 december 2017 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid haar rapport "Veiligheidsrisico's 
jaarwisseling". In dit rapport doet zij een aantal aanbevelingen voor een veiliger verloop van de 
jaarwisseling. Twee van deze aanbevelingen zijn gericht aan de gemeenten. In deze brief maak ik u 
mijn standpunt ten aanzien van deze aanbevelingen kenbaar. 

Aanbeveling: 
Evolueer maatregelen voor de jaarwisseling op effectiviteit. Zorg ervoor dat gemeenten van elkaar 
leren door beter gebruik te maken van elkaars ervaringen en goede voorbeelden. 

Ik kijk terug op een rustige jaarwisseling. Er deden zich in mijn gemeente geen noemenswaardige 
incidenten voor. Dit is helemaal in lijn met voorgaande jaren. Maatregelen in mijn gemeente 
beperken zich tot extra inzet van politie, toezichthouders en handhavers. Deze zijn wat mij betreft 
afdoende voor de beperkte aard en omvang van de problematiek in mijn gemeente. Genomen 
maatregelen worden op ambtelijk nfveau met verschillende gemeenten geëvalueerd. 

Aanbeveling: 
Benader oud en nieuw als een evenement. Neem als gemeente in het belang van de openbare orde en 
veiligheid de regie om te zorgen dot de jaarwisseling een sterker georganiseerd karakter krijgt. 
Verbind voorwoorden aan evenementen en andere activiteiten. Stimuleer en ondersteun burgers bij 
het organiseren van activiteiten voor een veilige viering von de jaarwisseling. 

Postbus 105 
5110 AC Baar e•Nassau 
Telefoon 14 013 
E•mall: lnfo@baar1e-nassau.nl IUIHllfll■II IIDIIII Ml 

30 enclaves, 
2 gemeenten, 

2/anden 
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BHoek./poutadres 
Hoofdweg 2, 9698 AE Wedde 

Internet 
www bellingwedde.nl 

BELLI GWEDDE Telefoon 
!058'7) 53 71 00 

E-man 
gemeente@b"! ;�gweóde nl 

ons kenmerk: 

datum: 
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doorldunummer: 

uw brief van: 
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onderwerp: 

1 n A ') 
_, V t '� 

8 - DEC 2017 

F:ix 
\0597) 53 1 5 ss

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Kon i nk rijkrelaties 
t.a.v. mevrouw Ollongren
Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG 

Afschrift: 
- Archief

Puza & Soc. Oomei1

 
 
1 december 2017 
OvV- 17.0013149 
Rapport 'Veiligheidsrisico's jaarwisseling' 

Geachte mevrouw Ollongren, 

Op 1 december 2017 heb ik de brief van mevrouw mr. C.A.J.F. VerheiJ ontvangen. In de 
brief wordt gevraagd om te reageren op de aanbevelingen 6 en 7 uit het rapport 
'Veiligheidsrisico's jaarwisseling'. Graag reageer ik hierop in deze brief. 

- Interne Dienstveleni
Bureau P&O

Aanbeveling 6: 
Evalueer maatregen voor de jaarwisseling op effectiviteit. Zorg ervoor dat gemeenten van 
elkaar leren door beter gebruik te maken van elkaars ervaringen en goede voorbeelden 

Reactie: 
Zoals wordt aangegeven is het evalueren van een maatregel op effectiviteit lastig. 
Maatregelen kunnen in aanloop naar de jaarwisseling al worden ingezet en van toepassing 
zijn tijdens de jaarwisseling. Ook kunnen maatregelen effect hebben op elkaar of zijn er 
andere omstandigheden van toepassing bijvoorbeeld slecht weer waardoor er minder 
mensen op straat zijn. Het effect van een maatregel wordt pas inzichtelijk als dezelfde 
omstandigheden van toepassing zijn. Dit îs haast niet te doen. 

De voorbereiding op de jaarwisseling is maatwerk per gemeente. Eén digitaal platform 
zoals van de VNG waar ervaringen worden gedeeld en goede voorbeelden vanaf gehaald 
kunnen worden is voldoende. Wellicht meer bekendheid geven aan het platform van de VNG. 

Aanbeveling 7: 

WMO
Ruimte
Burgemeester
Secretaris
Weth. Huizing
Weth. Vd Tuin
Weth 't Mannetje
Raadsgriffier
Nationale Politie
VRGZuid
Werkplaats
Fotokopie

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. 

Ook de benadering van de jaarwisseling is maatwerk per gemeente. Bij ons wordt de 
jaarwisseling inderdaad voorbereid als een risicovol evenement, hoogste risico klasse. Ondanks 
alle voorbereidingen zijn niet alle risico's weg te nemen. Niet op een doordeweekse dag, niet in 
het weekend en niet tijdens de jaarwisseling. Van belang om voorbereid te zijn op mogelijke 
scenario's en indien nodig dat er een beroep gedaan kan worden op een betrouwbare rampen
en crisisorganisatie of bij ordeverstoringen op het driehoeksoverleg. 

Algemene gegevens 
KvK-nummer: 53418387 
IBAN NLB5 BNGH 0285 0008 29 
BIC. BNGHNL2G 
BTW-identificatienummer NL 001086017 801 Pag na 1 van 2 



gemeente ••••••• 
BELLINGWEDDE 

Ik vertrouw u voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust 
contact op met de heer            vla tel.  

Met vriendelijke groet, 

Algemene gegevens 
KvK-nummer 53418387 
IBAN NL85 BNGH 0285 0008 29 
BIC BNGHNL2G 
BTW,identificatienummer NL 001086017 801 Pagina 2 van 2 



Gemeente Bor8er-Odoom 

Onderzoeksraad voor Veiligheid 
Postbus 95404 
2509CK 1S-GRA VENHAGE 

Datum 
20 december 2017 
Onderwerp 

Hoofdstraat 50 
7875 AD Exloo 
Postbus 3 
7875 ZG Exloo 
T 11+ 0591 
T +31 591 53 53 53 (vanuit buitenland) 
F (0591) 53 53 99 
E gemeente@borger-odoorn.nl 

Ons kenmerk 
21773-2017:296665 
Behandeld door 

Doorkiesnummer 

BIJiage 

Rapport Veiligheidsrisico's jaarwisseling71
: reactie op de aanbevelingen voor gemeenten 

Geachte raad, 

Ik heb met belangstelling kennisgenomen van uw rapport Veiligheidsrisico's jaarwisseling en voldoe 
graag aan uw uitnodiging een reactie te geven op de daarin opgenomen aanbevelingen voor 
zover deze zich richten op gemeenten. 

Als ik het wel heb betreffen dat twee aanbevelingen, waarop ik hierna zal ingaan. 

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.

Reactie: wij ervaren deze aanbeveling enigszins als één van een 'open deur' en 'met een 
baard'. Dit omdat al langjarig onze praktijk is de jaarwisseling planmatig te benaderen en 
daarin gezamenlijk op te trekken met onze buurgemeenten (één plan) in ZO-Drenthe en 
ook overigens heeft de onderlinge uitwisseling omtrent de jaarwisseling plaats tussen de 
Noordelijke gemeenten en hun ketenpartners. 

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.
Reactie: wij herkennen ons gedeeltelijk in deze aanbeveling.
De herkenning zit in de aspecten 'regie nemen', 'voorwaarden verbinden' en 'ondersteuning
burgers'. Dat is ook onze praktijk: we laten de jaarwisseling niet over ons heen komen maar
nemen actief de regie, stellen grenzen en faciliteren initiatieven van burgers.

Die herkenning zit niet in de voordracht om oud en nieuw te benaderen als een evenemtnt_en 
het nemen van de regie om tot dergelijke georganiseerde activiteiten te komen. Gebruik van 





D .Gemeente 
iemen

Aan 
Onderzoeksraad voor Veiligheid 
Postbus 95404 
2509 CK Den Haag 

Onderwerp 

Ons kenmerk 
Uw kenmerk 
Uw brief van 
Bijlagen 
Beh.ambtenaar 
Telefoonnummer 
E-mailadres 

Datum 

2017-001489 
17 0013149 
1 december 2017 

info@diemen.nl

Veiligheidsrisico's jaarwisseling 30 april 2018 

Geachte heer, mevrouw, 

Op hoofdlijnen kunnen wij ons vinden in de aanbevelingen van de Onderzoeksraad. Een 
aantal aanbevelingen richten zich echter op de wetgever en de landelijke overheid, met 
name daar waar het gaat om het beperken van het gebruik van vuurwerk door particulieren. 
Voor wat betreft de aanbevelingen aan de burgemeesters ga ik hier puntsgewijze op in: 

• Evalueer de maatregelen jaarwisseling op effectiviteit:
• Benader oud en nieuw als een evenement:

Jaarlijks wordt er in Diemen een pakket aan maatregelen getroffen die enerzijds is gericht op 
het aanbieden van activiteiten aan de jeugd en het openstellen van sportvoorzieningen om 
de jeugdige doelgroep bezig te houden. 
Daarnaast zijn er in artikel 273, 18 lid, de APV 2015 van Diemen, en het daarop gebaseerde 
aanwijzingsbesluit) gebieden aangewezen waar geen vuurwerk mag worden afgestoken 
daarbij zijn met name de scholen, parkeerterreinen, openbaar vervoersvoorzieningen, 
winkelcentra, kinderboerderijen, maneges, brandweerkazerne, politiebureau en het 
gemeentehuis aangewezen. 
Daarnaast is het aantal vuurwerkverkoopvergunningen beperkt tot 3 in de gemeente 
Diemen. Ook zijn deze vergunningen onder de werking van de Wet Bibob gebracht bij de 
laatste update van het B18O8 beleid. Hiermede wordt met name beoogd om ongewenste 
vergunninghouders te voorkomen. 
Samen met politie, Omgevingsdienst en Team handhaving van de gemeente wordt actief 
gecontroleerd op de vuurwerkverkoopvergunningen, het afsteken van vuurwerk door 
particulieren. Ook wordt door de gemeente in het kader van voorkoming van verkoop en 
handel in illegaal vuurwerk samengewerkt met de politie. 

Hoogachtend, 
De burgemeester van Diemen, 

��=>==· :::...._ ___ ---E(Erik) Boog 

D.J den Hartoglaan 1 • 1111 ZB Diemen• Postbus 191 '1110AD Diemen' Telefoon020-3144888 'Telefax 020-3144 635 'NL18BNGH0285001841 •
www.diemen.nl 



DORDRECHT_,

MEMO 

Van 

Aan 

Gemeente Dordrecht 
Postadres: Postbus 8 3300 AA Dordrecht 
Aan de Onderzoeksraad voor Velllgheld 
Postbus 95404 
2509 CK Den Haag 

Datum 17 april 2018 
Zaaknummer 2061320 
Betreft Standpunt ten aanzien Rapport 'Veiligheidsrisico's jaarwisseling' 

van de onderzoeksraad voor velllgheld Onderwerp 

Ter kennisname: brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties Drs. K.H. Ollongren. 
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IlORORECHT,,

Postadres: Postbus 8 3300 AA Dordrecht 

Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Drs. K.H. Ollongren 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 

Datum 17 april 2018 
Zaaknummer 2061320 
Betreft 

Bljlage(n) 

Standpunt ten aanzien Rapport 'Veiligheidsrisico's jaarwisseling' van de 
onderzoeksraad voor veHigheld. 

Excellentie, Geachte mevrouw Ollongren, 

Op verzoek van de Onderzoeksraad, Ingevolge artfkel 73 Rijkswet 
Onderzoeksraad voor veiligheid, geven wij hierbij het standpunt van de 
gemeente Dordrecht ten aanzien van de aanbevelingen rapport 
'Veiligheidsrisico's Jaarwisseling van de onderzoeksraad voor veiligheid 
gepubliceerd op 1 december 2017. 

Gemeente Dordrecht 
Spulboulevard 300 
DORDRECHT 

T 14078 
www.dordrecht.nl 

Contactpersoon 

Naar aanleiding van het rapport hebben de vier grote gemeenten (de G4) een 
reactie laten uitgaan naar de minister. De G4 sluit zich aan bij het advies van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid: een landelijk verbod op knalvuurwerk en 
vuurpfjlen. De G4 geven aan dat een dergelijk verbod past bij de tijdgeest, maar 
alleen effectief is als dit landelijk wordt Ingevoerd. Pas dan kan het 
daadwerkelijk de overlast verder terugdringen. 

De burgemeester van Dordrecht heeft weliswaar vraagtekens bij een 
verbod op vuurwerk, maar deelt de mening van de burgemeesters van 
de G4 dat als er een verbod wordt ingevoerd. djt op landelijk niveau 
door te voeren. 

Daarnaast willen wij u inzicht geven op de wijze waarop de gemeente Dordrecht 
de aanbevelingen aan alle burgemeesters, te weten punten 6 en 7 van het 
rapport van de OVV, ter harte neemt. 

Aanbeveling bii punt 6: Evalueer maatregelen voor de iaarwisseling op 
effectiviteit. Zorg ervoor dat gemeenten van elkaar leren door beter gebruik te 
maken van elkaars ervaringen en goede voorbeelden. 

leder jaar neemt de werkgroep Oud en Nieuw, waaraan vertegenwoordigers van 
gemeentelijke sectoren en andere betrokken organisaties deelnemen, preventief 
maatregelen om de veiligheid tijdens de jaarwisseling te bevorderen en de 
overlast te beperken. Ter voorbereiding op de jaarwisseling stellen wij ons 
draaiboek op in overleg met alle betrokken partners en maken afspraken 

Pagina 1/1 
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Geachte Onderzoeksraad,

Onderzoeksraad voor Veiligheid
Anna van Saksenlaan 50
2593HT 'S-GRAVENHAGE

Onderwerp: 

Reactie op rapport 
"Veiligheidsrisico's
jaarwisseling"
Uw brief, ontvangen op:

4 december 2017
Uw kenmerk:

OvV 333 70 55
Ons kenmerk:

VT/PvH/26510-2017
Bijlage(n):  

Gemert     :  17 mei 2018
Verzonden:   

Postadres
Postbus 10.000
5420 DA  Gemert

Gemeentehuis
Ridderplein 1
5421 CV  Gemert

Telefoon
(0492) 378 500

E-mailadres
gemeente@gemert-
bakel.nl

Internet
www.gemert-bakel.nl

Twitter
@gemGemertBakel

Bankrekening
NL83 BNGH 
0285 0027 08

BIC
BNGH NL2G

Kvk-nummer
50371746

BTW-nummer
8055.16.712B.03

Op 4 december 2017 heeft de gemeente Gemert-Bakel verzocht het standpunt kenbaar 
te maken ten aanzien van de aanbevelingen uit het rapport “Veiligheidsrisico’s 
jaarwisseling”. 

Hieronder treft u ons standpunt aan betreffende de aanbevelingen. Er is een splitsing 
gemaakt tussen de aanbevelingen die landelijk van toepassing zijn en de aanbevelingen 
die gericht zijn op de gemeenten.

Aanbevelingen 1 tot en met 5 aan landelijke overheid
Voor deze aanbevelingen geldt dat we als gemeente zien dat daar een taak ligt voor de 
landelijke overheid. Alle maatregelen gericht op het beperken van veiligheidsrisico’s 
rondom de jaarwisseling ondersteunen wij als gemeente uiteraard. 

Aanbeveling 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.
Antwoord gemeente Gemert-Bakel
Van elkaar leren en ervaringen delen is altijd een goed idee. De VNG zou hierin een 
verbindende rol kunnen spelen door een inventarisatie te houden en vervolgens de best 
practices actief te delen. Daarvoor zijn de VNG website ( thematische aanpak) en het 
VNG Forum geschikte platforms om informatie uit te wisselen.

Aanbeveling 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.
Antwoord gemeente Gemert-Bakel
We hebben als gemeente altijd oog voor veiligheid, ook bij de jaarwisseling. De 
jaarwisseling is echter geen evenement zolang er geen extra activiteiten worden
ontwikkeld. Is dat wel het geval dan komt een evenementenvergunning in beeld. Binnen 
de vergunningverlening is er nauwe samenwerking in het Evenementenoverleg, met 
veiligheidspartners zoals politie, BOA’s, brandweer, GHOR en Halt. 
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Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer                           . Mail naar 
gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel
naar ons algemene nummer (0492) 378 500.

Hoogachtend,

de burgemeester,

ing. M.S. van Veen



GlMEENn Gi(ze en �en 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatfes 
t.a.v. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20011
2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Behandelaar:  
Telefoonnummer:  
Mail: 

Verzonden op: 3 0 JAN. 2018 

Uw kenmerk: 
Ons kenmerk: 18uit01006 
Zaaknummer: 

Onderwerp: Rapport "Veiligheidsrisico's jaarwisseling" 

Geachte mevrouw Ollongren, 

Op 1 december 2017 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid haar rapport "Veiligheidsrisico's 
jaarwisseling". In dit rapport doet zij een aantal aanbevelingen voor een veiliger verloop van de 
jaarw[sseling. Twee van deze aanbevelingen zijn gericht aan de gemeenten. In deze brief maak fk u 
mijn standpunt ten aanzien van deze aanbevelingen kenbaar. 

Aanbeveling: 
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. 

Ik kijk terug op een rustige jaarwisseling. Er deden zich in mijn gemeente geen noemenswaardige 
incidenten voor. ort is helemaal in lijn met voorgaande jaren. Maatregelen in mijn gemeente 
beperken zich tot extra inzet van politie, toezichthouders en handhavers. Deze zijn wat mij betreft 
afdoende voor de beperkte aard en omvang van de problematiek in mijn gemeente. Genomen 
maatregelen worden op ambtelijk niveau met verschillende gemeenten geëvalueerd. 

Aanbeveling: 
Benader oud en nieuw als een evenement. Neem als gemeente in het belang van de openbare orde en 
veiligheid de regie om te zorgen dot 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. 

Postbus 73 

5120 AB Rijen 
Telefoon 14 0161 

E-mail: !nto@.gi!!!Vtleo,nl IIUIII IDIIIIIIDlllllllJ 
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Afdeling Concernstaf/ team OOV ' \ Bezoekadres 
Onderwerp Reactie op rapport 'Veiligheidsrisico's jaarwisseling' � Kreupel5traat 1 

Onderzoeksraad voor Veiligheid 
Mevrouw C.A.J.F. Verheij 
Postbus 95404 
2509 CK S GRAVENHAGE 

Telefoon Bijlage(n) - Ons kenmerk 7098740 
01-12-2017 en 

Datum 2 3 AUG. 2018 Uw brief van 02-07-2018 Uw kenmerk 17.0013149 

Geachte mevrouw Verheij, 

Op I december 2017 heeft u het eindrapport uitgebracht van uw onderzoek 
naar de veiligheidsrisico's van de jaarwisseling. U heeft in dit rapport twee 
aanbevelingen gedaan die u richt aan de burgemeester, namelijk aanbeveling 
6 en 7. U heeft mij daarover geïnformeerd op 1 december 2017 via een brief 
met het kenmerk OvV-17.0013149. U heeft mij verzocht om binnen een half 
jaar een standpunt in te nemen over de aanbevelingen en u, de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid, hierover te informeren. 

Ik heb, conform artikel 73 Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid, om 
uitstel van drie maanden gevraagd en gekregen. Met dit uitstel kon de 
themabijeenkomst van het Regionaal Bestuurlijk Politieoverleg Noord 
Nederland, die gepland stond voor 16 juli 2018 en waar uw rapport centraal 
stond, afgewacht worden. 

Hieronder zal ik mijn standpunt kenbaar maken ten aanzien van de 
aanbevelingen 6 en 7. 

Openlng■tljden 
Zie gemeente.groningen.nl 

Postadres 
Postbus 30026 
9700 RM Groningen 

Telefoon 
14050 

E-m■ll■dres 
info@groningen.nl

Website 
gemeente .groning en .nl 

Aanbeveling 6: "Evalueer maatregelen voor de jaanvisseling op effectiviteit.
Zorg ervoor dat gemeenten van elkaar leren door beter gebruik te maken van 
elkaars ervaringen en goede voorbeelden". 
De gemeente Groningen evalueert samen met partners de ingezette aanpak 
rondom de jaarwisseling en neemt deze punten mee in de voorbereidingen 
voor het volgende jaar. Onze communicatie wordt dit jaar op onderdelen 
gerichter ingezet, o.a. rondom vuurwerk en vuurwerkvrije zones. 

Bij de bestuurlijke themabijeenkomst op 16 juli 2018 zijn ervaringen vanuit 
verschillende gemeenten over de aanpak van de jaarwisseling besproken. 
Bezien gaat worden of en hoe dit jaarlijks geborgd kan worden. 





gemeente 
Haarlemmermeer 

Cluster 
Contactpersoon 

Telefoon 
Uwbrlef 

Ons kenmerk 

Aan de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties 
T.a.v. mevrouw K.H. Ollongren
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Veiligheid 
 
0900 1852 
4 december 2017 
X2018.59771 

BIJtage(n) Geen 
Onderwarp Standpunt aanbevelingen rapport 'Veiligheidsrfsico's 

jaarwisseling' 

Geachte mevrouw Ollongren, 

Postbus 250 
2130 AG Hoofddorp 

Bewekadres: 
Raadhulspleln 1 
HoolddOfP 
Telefoon 0900 1852 
Telefax 023 56395 50 

Hoofddoqi 0 6 NAAil 2018 

Op 4 december 2017 ontvingen wij namens de Onderzoeksraad voor Veiligheid het 
rapport 'Veiligheidsrisico's jaarwisseling'. Dit rapport bevat twee aanbevelingen die 
betrekking hebben op gemeenten. Hieronder leest u mijn standpunt ten aanzien van deze 
aanbevelingen. 

Aanbeveling 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.· 

In de gemeente Haarlemmermeer wordt jaarlijks een plan van aanpak oud en nieuw 
opgesteld in samenwerking met diverse betrokken partijen zoals politie en brandweer. Dit 
plan bevat diverse preventieve en repressieve maatregelen om de aanpak van 
vuurwerkoverlast te verminderen. Na afloop van iedere jaarwisseling wordt de aanpak 
geëvalueerd en waar nodig verbeterd. Dit heeft de afgelopen jaren geleld tot 
vermindering van de overlast. Het delen van ervaringen tussen gemeenten draagt bij aan 
een betere aanpak om voor een veilige jaarwisseling. Het is wenselijk dat de landelijk 
opererende partijen (VNG en/of het ministerie van Justitie en Veiligheid) een actieve rol 
innemen om 'best practlces' met gemeenten te delen. De gemeente Haarlemmermeer is 
graag bereid om haar plan van aanpak en evaluatie te delen met andere gemeenten als 
daar behoefte aan is. 
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�if�rä·ässem 
Bezo�kadres 

Westelnde 1, 2371 AS Roelofarendsveen 

Postadres 
Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen 

f: (071) 332 72 72 
�; info@kaagenbraassem.nl 
w: www.kaagenbraassem.nl 

datum 
ons kenmerk 

uw brief van 

uw kenmerk 

17 MEI 2018 

behandeld door 

17.33434 }I tl. J 2Jt6 
1 december 2017 
OvV-17.0013149 

Onderzoeksraad voor Veiligheid 
Anna van Saksenlaan 50 
2593 HT 'S GRAVENHAGE 

onderwerp Rapport "Veiligheidsrisico's jaarwisseling" 
bijlage(n) -

Geachte mevrouw Verheij, 

Op 4 december 2017 heb ik uw brief ontvangen over het rapport "Veiligheidsrisico's 
jaarwisseling" dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid op 1 december 2017 heeft 
gepubliceerd. 

Ten aanzien van de twee aanbevelingen, die in het rapport worden benoemd, heb ik de 
volgende opmerkingen cq. standpunten: 

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. 
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Standpunt: De gemeente Kaag en Braassem evalueert iedere jaarwisseling om te zorgen dat � 
ieder jaar de lessen van dat jaar en de jaren ervoor worden meegenomen in het draaiboek .., 

::, 
0 

Oud- en Nieuw dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Hier wordt ieder jaar de PDCA (Plan, Do, 
Check, Act) cyclus toegepast om te blijven evalueren, leren en verbeteren. Dit draaiboek 
wordt jaarlijks met de buurgemeente (gemeente Nieuwkoop) opgesteld en met de (lokale) 
politie en brandweer voorbereid en geëvalueerd. De gemeente Nieuwkoop valt samen met 
de gemeente Kaag en Braassem onder hetzelfde politieteam en hiermee zorgen we ervoor 
dat de aanpak zo integraal en uniform mogelijk plaatsvindt. De opmerkingen cq. adviezen en 
aanbevelingen van alle partners worden meegenomen in het aanpassen / actualiseren van 
het draaiboek en de verdere planvorming. Deze samenwerking met de partners vind ik erg 
belangrijk omdat de jaarwisseling om een integrale aanpak vraagt. Informatie en ervaringen 

... 
C: 

C: ., .., 
= 
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.. "' "' � 
.,moeten met elkaar gedeeld worden om hier het volgende jaar qua uitvoering rekening mee te � 
i kunnen houden. De andere buurgemeente, gemeente Alphen aan den Rijn, sturen wij g 

jaarlijks een overzicht van de evenementen die tijdens de jaarwisseling binnen de gemeente 
Kaag en Braassem worden georganiseerd. 











Slot 
Een afschrift van dit schrijven met mijn standpunt doe ik de minister van Just.tie en Veiligheid en de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid toekomen. 

Mocht u naar aanleiding van dit schrijven vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer

Met vriendelijke groet, 

drs. J.Th. Hoekema 
burgemeester gemeente Langedijk 







Onderzoeksraad voor Veiligheid 
Mevrouw mr. C.A.J.F. Verheij 
Postbus 95404 
2509 CK DEN HAAG 

uw kenmerk: 
ons kenmerk: 2017-101842 
documentnummer: 2018067 43737 
onderwerp: aanbevelfngen 

Geachte mevrouw Verheij 

datum verzending: 29 junf 2018 

behandeld door. 
telefoonnummer: 

Op 4 december 2017 heb ik een brief van u ontvangen. In uw brief informeert u mij over het rapport 
'Veiligheidsrisico's jaarwisseling' dat uw raad op 1 december 2017 heeft gepubliceerd en vraagt u mijn 
reactie. In deze brief ga ik daar nader op ln. 

Alvorens een reactie te willen geven heb ik eerst onze eigen evaluatie van de jaarwisseling 2017/2018 
willen afwachten. Daarbij is er, zoals u weet, vanuit het genootschap van burgemeesters dit voorjaar 
veel aandacht gevraagd voor de overlast en risico's van knalvuurwerk. Het genootschap heeft ook 
geadviseerd daarvoor een landelijk verbod in te stellen. De recente discussie in de Tweede Kamer 
heeft uitgewezen dat daar, voorlopig, nog geen zicht op is. 

Uw eerste aanbeveling betreft het evalueren van maatregelen voor de jaarwisseling op effectiviteit. 
Het delen van kennis en ervaring met andere gemeenten acht u daarbij van groot belang. Ik ben dat 
met u eens. Als plattelandsgemeente zetten wij jaarlijks extra bevelliging In ter ondersteuning van de 
politie. Meer ogen om schade en extreme overlast te voorkomen. Uit de jaarlijkse evaluatie blijkt dat 
deze inzet goed werkt. 

Uw tweede aanbeveling is ingrijpender. U beveelt aan oud en nieuw als een evenement te 
beschouwen en dat wij als gemeente In het belang van de openbare orde en veiligheid de regie 
moeten nemen om te zorgen dat de jaarwlssetfng een sterker georganiseerd karakter krijgt. U 
adviseert ons burgers te stimuleren en te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten voor een 
vellige viering van de jaarwisseling. 

Er is begrip voor uw aanbeveling en als er initiatieven van inwoners zijn om dergelijke evenementen 
te organiseren dan zullen wij niet nalaten om daaraan medewerking te verlenen om een en ander zo 
goed mogelijk te laten verlopen. Wij zijn een gemeente met een groot buitengebied en 9 kernen, elk 
met een zeer eigen karakter. Op oudejaarsdag wordt ook veel met carbid geschoten en dit zijn vaak 
kleine lokale evenementen die tegen de tijd dat het donker is eindigen. Uw aanbeveling vraagt in de 
praktijk een inzet die wij als gemeente redelijkerwijs niet kunnen waarmaken gezien het oppervlak van 
onze gemeente en het aantal kemen. 

Hanzeweg 8 Postbus 17 7240 AA Lochem T (0573) 28 92 22 www.lochem.nl IBAN; NL32 BNGH 028.50.05.081 KvK 08 215 192 
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Informatie 
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw                      . U kunt haar bereiken 
op telefoonnummer                                  of via de e-mail  

Hoogachtend 

S.W. van 't Erve 
burgemeester 
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Gemeente Losser 

Ministerie van BZK 
t.a.v. zijne excellentie de heer M. Rutte
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG

8 
Gemeentehuis 

Raadhuisplein 1 

corr. adres: 

Postbus 90 

7580 AB Losser 

Tel. 053 - 537 74 44 

Fax 053 -537 73 17 

E-mail: gemeente@losser.nl 

NL76 RABO 0337 3023 16 

Uw brief van: 
Uw kenmerk: 
Bijlagen: 

Losser, 24 mei 2018 

Verzonden: 2 9 ME 1 2018 
Onderwerp: 
reactie op rapport 
Veiligheidsrisico's jaarwisseling 

Hooggeachte heer Rutte, 

Zaaknummer: 17203527 
Ons kenmerk: 18.0015560 
Afdeling: CS-BV 

Doorkiesnr.:  

Hierbij ontvangt u mijn reactie op de brief van 1 december 2017, kenmerk OvV-
17.0013149 op het Onderzoek van de Veiligheidsraad inzake Veiligheidsrisico's 
jaarwisseling. 

De Onderzoeksraad heeft de onderstaande aanbevelingen gedaan. Ik kan mij vinden in 
de onderstaande aanbevelingen. Wel wil ik nog aanvullend hierop reageren. 

A. Beperken van de gevaren van consumentenvuurwerk
1. Verbied vuurwerk dat in de praktijk de grootste inbreuk maakt op de veiligheid

doordat het zorgt voor letsel (vuurpijlen) en overlast (knalvuurwerk).
2. Zorg voor meer inzicht in de relatie tussen het type vuurwerk en de omvang en

ernst van het letsel en neem indien noodzakelijk nadere maatregelen.
3. Verplicht verkopers van consumentenvuurwerk tot gratis verstrekking van

vuurwerkbrillen en aansteeklonten en tot het geven van voorlichting over veilig
gebruik van de verkochte vuurwerkartikelen.

Ik ben van mening dat naast het verbieden van vuurwerk, dat de grootste inbreuk maakt 
op de veiligheid en overlast veroorzaakt, juist gekeken moet worden naar de ernst die het 
kan veroorzaken. Een veilig gebruik in combinatie met voorlichting hierover is een eerste 
stap. Daarnaast is het handhaven op onveilig gebruik een middel waarbij het lastig is om 
hierop daadwerkelijk te handhaven. Een actieve opstelling mag zeker verwacht worden 
van verkopers om tot gratis verstrekking van vuurwerkbrillen en aansteeklonten over te 
gaan maar hierin zou een gezamenlijk belang van ook andere partijen zwaar kunnen 
wegen. Denk aan verzekeringsmaatschappijen en ziektekostenverzekeraars. Daarnaast 
is het ons aller belang dat voorlichting op een breed publiek wordt toegespitst. 

B. Aanpak van illegaal vuurwerk
4. Versterk de opsporing en vervolging van de handel in illegaal vuurwerk. Denk

daarbij aan extra personele capaciteit, een betere informatiepositie en
intensievere samenwerking op nationaal en internationaal niveau.

verslingerd aan de dinkel 
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Gemeente Middelburg 
Bestuursondersteuning 

Kanaalweg 3 
Postbus 6000 
4330 LA Middelburg 

Tel 14 0118 
Fax (0118) 623 717 
lnfo@mlddelburg.nl 
www.middelburg.nl 

uw kenmern 
OvV-17.0013149 

contactpersoon 

onderwerp 

uw brief van 
1 december 2017 

doorkiesnummer 

Rapport "Veiligheidsrisico's jaarwisseling• 

Geachte mevrouw Verheij, 

Onderzoeksraad voor Veiligheid 
Mr. C.A.J.F. Verheij 
Postbus 95404 

2514 EA Den Haag 

ons kenmern bljlage(n) 
187684 1 

datum datum verzending 
7juni2018 

- 8 JUNJ 2018

Op 1 december 2017 heeft u mij het rapport "Veiligheidsrisico's jaarwisseling" toegestuurd. Daarbij heeft u 
gevraagd mijn standpunt naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te sturen. 

In overeenstemming met artikel 73, lid 2 van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid stuur ik u een kopie 
van mijn brief naar de minister. Ik ga er van uit dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent. 

Hoogachtend, 

MIX 

p--
11'� h1rlomtl 

FSC-CD11311 
Bankrelatie: N.V. Bank voor Ned. Gemeenten (BNG) te Den Haag, banknr, NL 14BNGH0285005502 (IBAN) / BNGHNL2G (BICISWtFT) 
Wij ve=eken u bij beantwoonling het onde,werp en ons kenmerk te vermelden. 
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Gemeente Middelburg 
Bestuursondersteuning 

Kanaalweg 3 
Postbus 6000 
4330 LA Middelburg 

Tel 14 0118 
Fax (0118) 623 717 
lnfo@mlddelburg.nl 
www.mlddelburg.nl 

uw kenmerk 
OvV-17.0013149 

contactpersoon 

onderwerp 

uw brief van 
1 december 2017 

doorkiesnummer  

Rapport "Veiligheidsrisico's jaarwisseling" 

Excellentie, 

Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 
Drs. K.H. Oltongren 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 

ons kenmerk 
187684 

datum 
7juni2018 

bljlage(n) 

datum verzending 

Op 1 december 2017 heeft mevrouw mr. C.A.J.F. Verheij, secretaris-directeur van de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid, mij het rapport KVeiligheidsrisico's jaarwisseling" toegestuurd. Daarbij heeft zij gevraagd mijn 
standpunt naar u te sturen . 

De Onderzoeksraad geeft in haar rapport twee aanbevelingen die aan o.a. de gemeenten in Nederland zijn 
geadresseerd: 

6. Evalueer maatregelen voor de jaarwisseling op effectiviteit. Zorg eivoor dat gemeenten van elkaar
leren door beter Qebruik te maken van elkaars ervarinQen en Qoede 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 orQaniseren van activiteiten voor een veiliQe vierinQ van de iaarwisselinQ.

De voorbereiding van de jaarwisseling is een jaarlijks terugkerend onderwerp in zowel de ambtelijke als de 
bestuurlijke veiligheidsoverleggen van gemeenten, Openbaar Ministerie en de politie. Ervaringen worden 
gewisseld, nieuwe ontwikkelingen in samenwerking met elkaar geanalyseerd, nieuwe maatregelen worden 
gezamenlijk voorbereid en geëvalueerd. 

Het benaderen van de jaarwisseling als een evenement is mijns inziens mede afhankelijk van hetgeen er in 
de gemeente georganiseerd wordt. Rondom de jaarwisseling zijn er in Middelburg meerdere evenementen 
en andere activiteiten die door derden worden georganiseerd. Daarvoor worden evenementenvergunningen 

PIICHr va __, Bankrelatie: N.V Bank voor Ned. Gemeenten (BNG) te Oen Haag. banknr. NL 14BNGH0285005502 (IBAN) / BNGHNL2G (BIC/SWIFT). 
Wij verzoeken u bij beantwoording hal ond8fWBfl) en ons kenmerk la vermelden FSC' C011311 





Onderzoeksraad voor veiligheid 
Postbus 95404 
2509 CK '5-GRAVENHAGE 

Ons kenmerk 
Uw brief van 
Uw kenmerk 
Bijlagen 

Onderwerp 

2018-27008 / 172.006051 

1 

Rapport "Veiligheidsrisico's jaarwisseling" 

Geachte heer, mevrouw, 

Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden 

T {015) 380 41 11, F (015) 380 99 92 

E gemeente@middendelfland.nl, 1 www.middendelfland.nl 

Verzonden 

1 4 AUG 2018 
Datum 
13 augustus 2018 

Het bijgaande wordt u zonder begeleidend schrijven toegezonden: 

X naar aanleiding van uw verzoek ter kennisgeving 

Meer informatie 
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact op met Hans Nossent van de 
afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving. Hij is bereikbaar via telefoonnummer                          of via 
het e-mailadres  

Hoogachtend, 
Na ens de burgemeester, 

sent 
or handhaving en veiligheid 

A• 
.../ � Va11 Yer■nlwocnl• 

tterkom1I 
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Burgemeester 

Onderzoeksraad Voor Veiligheid 
de heer prof. mr. dr. E. Muller 
Postbus 95404 
2509 CK Den Haag 

Oldeniä'à1 

Bezoekadres Ganzenmarkt 1 
Postadres Postbus 354 

7570 AJ Oldenzaal 
Telefoon (0541) 58 8111 

14+ netnummer 14 0541 
e-mail info@oldenzaal.nl

Internet www.oldenzaal.nl 

Datum 23 mei ?011:1 
Verzenddatum 3 1 M C. 1 2018 

Onderwerp reactie gemeente Oldenzaal op aanbevelingen onderzoeksrapport Veiligheidsrisico's jaarwisseling 
Uw brief van 1 december 2017 
Uwkenmerk OvV-17.0013149 

Ons kenmerk 10837-2017 
Behandeld door 

Telefoonnummer  
Bijlage(n) 

Geachte heer Muller, 

In deze brief treft u de reactie van de gemeente Oldenzaal aan op twee aanbevelingen uit het 
rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheidsrisico's tijdens de jaarwisseling. 

Aanbeveling: 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. 

In de loop der jaren is er tussen de Twentse gemeenten frequent overleg geweest over de 
jaarwisseling, preventie, (risico)communicatie en maatregelen. Elke jaarwisseling wordt regionaal 
geëvalueerd en ervaringen worden uitgewisseld. Zo ook over de jaarwisseling 2017-2018. 
De gemeenten hebben uiteraard de mogelijkheid hun voordeel te doen met de evaluatie en 
ervaringen. De gemeente Oldenzaal maakt hier gebruik van en zet daarnaast maatregelen in op 
lokale aandachtspunten. 
Een actieve opstelling van landelijk opererende partijen, zoals VNG en het ministerie van Justitie 
en Veiligheid, wordt toegejuicht en suggesties, voorstellen of ideeën worden in de voorbereiding op 
de volgende jaarwisseling meegenomen. 

Aanbeveling: 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 toelichting bij deze aanbeveling bevat een aantal concrete aanknopingspunten. Dit zal in de 
voorbereiding op de volgende jaarwisseling meegenomen worden. Ook zal aansluiting gezocht 
worden bij de evenementenorganisatie van de Veiligheidsregio Twente. 







Burgemeester 
gemeente Rheden 

Ministerie van BZK 
T.a.v. mevrouw drs. K.H. (Kajsa) Ollongren

Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG 

datum 
1 maart 2018 

behandeld door 

onderwerp 

zaaknummer 
RHD-616448 

doorkiesnummer 

uw brief/kenmerk 
OvV-17.0013149 

bljlage(n) 

Standpunt gemeente Rheden t.b.v. rapport veiligheidsrisico's 
jaarwlsseltng van Onderzoeksraad voor Velllgheld. 

Beste mevrouw Ollongren, 

Op 1 december 2017 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) het rapport 
'velllgheldsrlslco's jaarwisseling' gepubliceerd. De OvV verzoekt de gemeente Rheden om 
haar standpunt ten aanzien van de In het rapport beschreven aanbevelingen In te dienen. 
Hieronder leest u ons standpunt. 

Aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
In het rapport zijn twee aanbevellngen gericht aan de gemeenten, nameltjk: 
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 blj het organiseren van activiteiten voor 
een veilige viering van de jaarwisseling. 

Standpunt gemeente Rheden 
Hieronder leest u per aanbeveling het standpunt van de gemeente Rheden: 
6 Al een aantal jaar evalueert de gemeente Rheden onder leiding van de Velllghelds- en 

Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) met 15 gemeenten en de 3 hulpdiensten, 
zodat wij gebruik kunnen maken van elkaars ervaringen en goede voorbeelden. Voor 
ons Is deze aanbeveling dus niet nieuw. 

7 De gemeente Rheden kan zich In deze aanbeveling niet goed vinden. In de gemeente 
Rheden vinden weinig tot geen activiteiten plaats en als deze plaatsvinden zijn ze 
kleinschalig en verspreid over de 7 dorpen van de gemeente. Binnen de gemeente 
Rheden Is het dus niet mogelijk om oud en nieuw te benaderen als een evenement. 

Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 

Carol van Eert. 

AFSCHRIFT PER BRIEF AAN: 
- Onderzoeksraad voor Veiligheid

T.a.v. mr. C.A.J.F. Verheij
Postbus 95404, 2509 CK Den Haag
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-- Gemeente ( =. Roosendaal KOPIE 

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
mevrouw drs. K.H. Ollongren 
Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG 

contactpersoon :  
doorkiesnummer :  
onderwerp : Onderzoeksraad voor Veiligheid 

Rapport "Veiligheidsrisico's jaarwisseling" 

Geachte mevrouw Ollongren, 

Roosendaal : 24 mei 2018 
ons kenmerk 
bijlage 

Hierbij ontvangt u de reactie van de acht burgemeesters van het politiedistrict De Markiezaten met 
betrekking tot het rapport �veiligheidsrisico's jaarwisseling", welk rapport ons bij brief van 1 
december 2017 door de Onderzoeksraad voor Veiligheid is aangeboden. 

De Onderzoeksraad doet in zijn rapport aanbevelingen aan partijen die kunnen bijdragen aan 
oplossingen voor de gesignaleerde veiligheidstekorten. Aangezien alle gemeenten in Nederland 
naar oordeel van de Onderzoeksraad tot de bedoelde partijen behoren, worden twee 
aanbevelingen in het rapport aan de gemeente gericht. 

De aanbevelingen voor alle gemeenten luiden: 
1) 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.
2) 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.

Vanuit het district De Markiezaten is onze reactie als volgt. 
1) Deze werkwijze wordt in ons district al enkele jaren uitgevoerd, door middel van een

districtsbreed AOV-veiligheidspiket. Er wordt door verschillende disciplines samengewerkt op
basis van een districtelijk draaiboek jaarwisseling. Het AOV-veiligheidspiket ontvangt
voorgaand aan de jaarwisseling alle noodzakelijke informatie vanuit alle netwerkpartners. Deze
informatie wordt gebruikt om de burgemeesters goed te informeren. Na de jaarwisseling vindt
er altijd een evaluatie plaats, zowel ambtelijk als bestuurlijk, waarbij er kritisch gekeken wordt
naar wat er goed ging en wat verbetering behoeft. Hier kunnen aanbevelingen uit voortkomen
die worden opgepakt voor de jaarwisseling die volgt.

Gemeente Roosendaal - Stadserf 1 - postbus 5000 - 4700 KA Roosendaal 
Telefoon 14 0165 • E-mail info@roosendaaf nl • Internet www.roosendaal.nl 





Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Kon inkrijkrelaties 
Ter attentie van mevrouw K. Ollongren, Minister 
Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG 

Ons kenmerk 213786 
Zaaknummer 207103 
Uw kenmerk OvV-17.0013149 
Uw brief d.d. 1 december 2017 
Bljlage(n) 

Behandeld door 

Telefoonnummer 
E-mail 

 
info@schinnen.nl 

Schinnen 
Onderwerp standpunt inzake veiligheidsrisico's jaarwisseling ,11 APR 2018 

Geachte minister, geachte mevrouw Ollongren, 

Op 4 december 2017 heeft de Onderzoekraad voor Veiligheid mij geïnformeerd over 
het uitgebracht rapport "Veiligheidsrisico's jaarwisseling". In dit rapport doet de 
Onderzoeksraad aanbevelingen die kunnen bijdragen aan oplossingen voor 
gesignaleerde veiligheldstekorten, als gevolg van de jaarwisseling. 

Vervolgens verzoekt de Onderzoeksraad mij ingevolge artikel 73 Rijkswet 
Onderzoeksraad voor veiligheid, om binnen een half Jaar na de verschijning van het 
rapport een standpunt in te nemen ten aanzien van de twee aanbevelingen. 

Gelet hierop kan ik u mededelen dat ik het oneens ben met de aanbevelingen gedaan 
onder nummer 6 en 7. Ik zie geen heil in de veranderingen die worden voorgesteld 
door in hoofdzaak de gemeenten resp. de burgemeesters een grotere en actievere 
opgaaf in deze problematiek te geven, mede door de jaarwisseling een sterk 
georganiseerd karakter te geven zodat er meer grip komt op het handhaven van de 
openbare orde en veiligheid. 

In het verlengde hiervan ben ik in tegenstelling tot de gedane aanbevelingen 
voorstander van een algeheel en wettelijk verbod op het bezigen van vuurwerk, 
behoudens voor professionele activiteiten. 

Nieuw telefoonnummer: 14046 (vanuit NL) 











Verzonden op: 12/12/2017 
telefoon 

(F�emeente 
Dorpsstraat 1, 9551 AB Sellingen (0599) 320 220 

postadres 
postbus 14, 9550 AA Sellingen 

e-mail 
lnfo@vlagtweddMI 

Internet 
vlagtwedde.nl Vlagtwedde 

UU UIIIU IIU 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties 

t.a.v. mevrouw Ollongren

Postbus 20011

datum: 

ons kenmerk: 

doorkiesnummer: 

uw brief van: 

uw kenmerk: 

bijlagen: 

ondcrwcip: 

cittof!aw 

2500 EA DEN HAAG

8 december 2017 
Z/17/067164/D-l 90516 

1 december 2017 
OvV- 17.0013149 

Rapport 'Veiligheidsrisico's jaarwisseling' 

Geachte mevrouw Ollongren, 

Op 1 december 2017 heb ik de brief van mevrouw mr. C.A.J.F. Verheij ontvangen. 
In de brief wordt gevraagd om te reageren op de aanbevelingen 6 en 7 uit het rap
port 'Veiligheidsrisico,s jaarwisseling'. Graag reageer ik hierop in deze brief. 

Aanbeveling 6: 
Evalueer maatregen voor de jaarwisseling op effectiviteit. Zorg ervoor dat gemeen
ten van elkaar leren door beter gebruik te maken Vä.D elkaars ervaringen en goede 
voorbeelden 

Reactie: 
Zoals wordt aangegeven is het evalueren van een maatregel op effectiviteit lastig. 
Maatregelen kunnen in aanloop naar de jaarwisseling al worden ingezet en van 
toepassing zijn tijdens de jaarwisseling. Ook kunnen maatregelen effect hebben op 
elkaar of zijn er andere omstandighêden van toepassing b'ijvoorbeeld slecht weér 
waardoor er minder mensen op straat zijn. Het effect van een maatregel wordt pas 
inzichtelijk als dezelfde omstandigheden van toepassing zijn. Dit is haast niet te 
doen. 

De voorbereiding op de jaarwisseling is maatwerk per gemeente. Eén digitaal plat• 
form zoals van de VNG waar ervaringen worden gedeeld en goede voorbeelden 
vanaf gehaald kunnen worden is voldoende. Wellicht meer bekendheid geven aan 
het platform van de VNG. 

Aanbeveling 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 
georgamseerd 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. 

\o�na1
Vlagtwedde, de mooiste gemeente 



Verzonden op: 12/12/2017 

Ook de benadering van de jaarwisseling is maatwerk per gemeente. Bij ons wordt 
de jaarwisseling inderdaad voorbereid als een risicovol evenement, hoogste risico 
klasse. Ondanks alle voorbereidingen zijn niet alle risico's weg te nemen. Niet op 
een doordeweekse dag, niet in het weekend en niet tijdens de jaarwisseling. Van 
belang om voorbereid te zijn op mogelijke scenario's en indien nodig dat er een 
beroep gedaan kan worden op een betrouwbare rampen- en crisisorganisatie of bij 
ordeverstoringen op het driehoeksoverleg 

Ik vertrouw u voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen? Neemt u 
dan gerust contact op met de heer          . U kunt de heer           bereiken via tel. 

Met vriendelijke groet, 

-
evrouw L.A.M. Kompier 

burgemeester 



Postadres Bezoekadres e 14 0182 
Postbus 400 Beukenhof 1 gemeente@waddinxveen.nl 
2740 AK Waddinxveen 274 l HS Waddinxveen www.waddinxveen.nl 
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Uw kenmerk· 

Voor informatie: 

Onderzoeksraad voor Veiligheid 
T.a.v. De heer T. Joustra
Postbus 95404
2509 CK Den Haag

Ons kenmerk: 
Z/17/014960-43046 
Telefoonnummer. 

Bijlagen: 
1 
Waddinxveen· 

Afdeling Maatschappij 

Uw brief van; 

Contactpersoon: 
14 0182 VERZONDEN 2 0 JUN 2018 

Onderwerp: Kopie reactie onderzoeksrapport veiligheidsrisico's jaarwisseling 

Geachte heer Joustra, 

Bijgaande ontvangt u een kopie met de reactie op het onderzoeksrapport naar de veiligheidsrisico's van de 
jaarwisseling. 

Er vanuit gaande u hiermee voldoende te hebben geînformeerd. 

Hoogachtend, 
de burgemeester van Waddinxveen, 

(drs. E.J. Nieuwenhuis) 

Bijlage: 
Kopie brief Reactie onderzoeksrapport veiligheidsrisico's jaarwisseling 



* 2 F D 4 D 3 2 7 E 6 A * 

Uw kenmerk· 

Voor informatie.: 
Afdeling Maatschappij 

Postadres Bezoekadres 014 0182 
Postbus 400 Beukenhof 1 gemeente@waddinxveen.nl 
2740 AK Waddinxveen 2741 HS Waddinxveen www.waddinxveen.nl 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 
Zijne Excellentie mevrouw K. H. Ollongren 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 

Ons kenmerk: Bijlagen: 
Z/17/014960-43045 

Waddinxveen: 

Uw brief van; 

Contactpersoon: 
 

Telefoonnummer: 
14 0182 VERZONDEN 14 JUN 2018 

Onderwerp: Reactie onderzoeksrapport veiligheidsrisico's jaarwisseling 

Hooggeachte mevrouw Ollongren, 

Met interesse heb ik kennisgenomen van het rapport •veiligheidsrisico's jaarwisseling' dat op 1 december 
2017 is gepubliceerd. Hierbij ontvangt u de gevraagde reactie op de aanbevelingen in het rapport. 

Ik herken me in de gedane aanbevelingen en conclusies van de rapportage. In de samenleving is een 
kentering merkbaar voor wat betreft het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling als traditie. Echter, 
deze kentering heeft tijd nodig. Het is van belang dat gemeenten in Nederland één lijn aanhouden voor wat 
betreft de regels rondom het afsteken van consumentenvuurwerk. Daarbij vraag ik uw aandacht voor de 
handhaafbaarheid van het aanbevolen verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk en de beschikbaarheid van 
illegaal vuurwerk. 

Er vanuit gaande u hiermee voldoende te hebben geînformeerd. 

Hoogachtend, 
de burgemeester van Waddinxveen, 

(drs. E.J. Nieuwenhuis) 

Kopie aan� Minister van Justitie en Veiligheid F. Grapperhaus 
Dhr. T. Joustra (Onderzoeksraad voor Veiligheid) 
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Onderzoeksraad Voor Veiligheid 
Postbus 95404 
2509 CK '$-GRAVENHAGE 

Wolvega, 26 juli 2018 

Referentienummer: 2018-064068/u 

Behandeld door: 

Onderwerp: Reactie aanbevelingen 'veilige jaarwisseling' 

Geachte voorzitter, 

gemeente 

Weststellingwerf 
GefflNnlehul• 
Griffioenpark 1, Wolvega 
Po,t•drH 
Postbus 60, 8470 AB Wolvega 
T•toon 
140561 
Fu 
(0561) 61 36 06 
Jr,tem•t 
www.westsle lingwerf.nl 
E-mail 
info@weststellingwerf.nl 

Op 1 december 2017 heeft u het eindrapport uitgebracht van uw onderzoek naar de 
�veiligheidsrisico's jaarwisseling". U heeft in dit rapport twee aanbevelingen gedaan die u richt aan de 
burgemeester, namelijk aanbevelingen 6 en 7. U heeft daarover mij geïnformeerd op 1 december 
2017 via een brief met het kenmerk OvV- 17.0013149. Ik ben verplicht om binnen een half jaar een 
standpunt in te nemen over de aanbevelingen en u, de Onderzoeksraad, hierover te informeren. 

Ik heb, conform Rijkswet artikel 73, om uitstel van drie maanden gevraagd en gekregen. Met dit uitstel 
kon de themabijeenkomst van het Regionaal Bestuurlijk Politieoverleg Noord Nederland waar uw rap
port centraal stond afgewacht worden. 

Aanbeveling 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. 
Reactie: De gemeente Weststellingwerf evalueert samen met partners de ingezette aanpak rondom 
de jaarwisseling. Bij de bestuurlijke themabijeenkomst zijn ervaringen over de aanpak van de jaarwis
seling in brede zin besproken. Bezien gaat worden of en hoe dit jaarlijks geborgd kan worden. 

Aanbeveling 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 georganiseerd 
karakter krijgt. Verbind voorwaarden aan evenementen en activiteiten. Stimuleer en ondersteun bur
gers bij het organiseren van activiteiten voor een veilige viering van de jaarwisseling. 
Reactie: De gemeente Weststellingwerf benadert de jaarwisseling als evenement en pakt daarin de 
regie. Voorwaarden worden verbonden aan evenementen en andere activiteiten zoals carbidschieten. 
Activiteiten voor en door burgers faciliteren we waar mogelijk om een veiligere viering te realiseren. 

Ik verwacht u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

Burgemeester v 



GEMEENTE WIERDEN 

Wierden, 24 mei 2018 

Ons nummer: Z-17-26610 / UIT-18-37894 

KOPIE 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 
2511 DP '$-GRAVENHAGE 

Uw kenmerk: 

Onderwerp: kenbaar maken standpunt ten aanzien van aanbevelingen rapport 'Veiligheidsrisico's 
jaarwisseling' 

Geachte heer, mevrouw, 

Bij deze maak ik u mijn standpunt kenbaar, ingevolge artikel 37 Rijkswet Onderzoeksraad 
voor veiligheid ten aanzien van het rapport "Veiligheidsrisico's jaarwisseling" van de 
onderzoeksraad voor veiligheid. 

Aanbeveling 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. 

Reactie: Hier ben ik het mee eens en dit gebeurt in de praktijk al in regionaal verband en in 
het gezamenlijk driehoeksoverleg met de gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn. 

Aanbeveling 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. 

Reactie: De activiteiten rondom de jaarwisseling worden bij ons al als evenementen 
benaderd en hier worden ook voorwaarden aan verbonden. Op oudjaarsdag zelf wordt door 
politie en BOA hierop zo adequaat als mogelijk gehandhaafd. 

Heeft u nog vragen? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Interne dienstverlening 
{telefoon: 0546-580 800, e-mail:                                            ). 

Pagina 1 van 2 
WAAR KIJK JE ALS JE MEER INFORMATIE WILT? WWW.WIEROEN.NL 

POSWIRU Postbus 43, 7640 AA Wierden IUOEWAES Pouliestraat 3, 7642 EB Wierden TELlfOON 0546 58o 800 
WEUITI www.wlerden.nl HWl gemeente@wlerden.nl IWlmR@GemWlerden IWI Nlo7BNGH02850095o8 11W NL 001 584182 Bol lW 53309561 





Uw kenmerk: 

Behandelend ambtenaar: 

Uw brief van: 

Doorkiesnummer: 

T.a.v. mr. C.A.J.F. Verheij
Postbus 95404
2509 CK DEN HAAG

Ons kenmerk: 
B/42414/180611/NK 
Bijlagen 

Datum: 
11 juni2018 
Verzonden: 

VERZONDEN 2 6 J�;JI 2018
Onderwerp: Reactie rapport onderzoeksraad 

Geachte mevrouw mr. C.A.J.F. Verheij, 

In deze brief treft u mijn standpunt, naar aanleiding van het verzoek, op het rapport 
'Veiligheidsrisico's jaarwisseling' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. 

De aanbevelingen door de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn verdeeld in A, B en C. Mijn 
reactie richt zich op deel C. Dit deel is gericht op de Burgemeesters van alle gemeenten, de 
minister van Justitie en Veiligheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

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.

Aanbeveling 6 neem ik ter harte. Naast onze operationele evaluatie, gaan wij kijken naar de 
effectiviteit van de maatregelen. De jaarwisselingsevaluatie is ook een agendapunt van het 
districtsveiligheidscollege. 

Aanbeveling 7 is een interessante invalshoek. Het is weliswaar mogelijk om de jaarwisseling 
als een evenement te behandelen. Toch is een evenement voor heel Wijdemeren niet 
praktisch. De reden hiervoor ligt in het feit dat de viering van de jaarwisseling in Wijdemeren 
is verspreid over verschillende kernen, met diverse activiteiten op buurt- dan wel 
straatniveau. 

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.

bezoekadres Rading 1. 1231 KB Loosdrecht 
postadres Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht 
tel 14 035 (vanuit het buitenland 00 31 35 65 59 595) 

e-mail info@wijdemeren.nl website www.wijdemeren.nl
fax {035) 65 59 599 

IBAN NL41 BNGH 0285 0982 33 
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VERZONDEN 2 1 DEC. 2017
Onderwerp : verzoek om reactie op Rapport Veiligheidsrisico's jaarwisseling 

Geachte mevrouw Verheij, 

Hierbij reageer ik op uw brief met betrekking de 'Veiligheidsrisico's jaarwisseling'. U vraagt 
mij om een standpunt ten aanzien van twee aanbevelingen. In eerste instantie was mij uw 
brief onduidelijk. Uit de aanbevelingen kon ik uiteindelijk alsnog opmaken wat uw vraag was. 

De gemeente maakt deel uit van de Veiligheidsregio Hollands-Midden. Jaarlijks worden 
maatregelen voor de jaarwisseling in de regio geëvalueerd op effectiviteit. Kennis en 
ervaringen worden gedeeld. Het is niet noodzakelijk dat de gemeente de regie neemt om te 
zorgen dat de jaarwisseling probleemloos verloopt omdat dit niet past in onze visie op 
gemeentelijke verantwoordelijkheden. Het zijn vooral de burgers die er voor moeten zorgen 
dat de jaarwisseling prettig verloopt. Er worden geen evenementen georganiseerd waarbij 
uitgangspunten en randvoorwaarden opgelegd zouden kunnen worden. 

Hiennee hoop ik u te hebben geïnformeerd. 

E. 
bur ,emeester 

Correspondentie; Postbus 34 - 2380 AA ZOETERWOUDE -+ Bij reactie gaarne datum en kenmerk van deze brief vermelden.
Bc;,ockadrcs: Noordbuurtscweg27 W Tcl.:(071)580 6300 iSi Fax:(071)580 6301 
Surrnaar onze website voor actuele informatie! • lntrrncl: http:l/www.zoeterwoude.nl --mall: gcmccnlc'a zoctcrwoudc.nl 
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