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Voorbereidingen Jaarwisseling 2021-2022
De integrale aanpak bestaande uit o.a. twee vuurwerkvrije zones (muv de afgelopen jaarwisseling ivm 
het landelijke vuurwerkverbod), extra toezicht en handhaving tijdens de jaarwisselingen en in de 
weken daarvoor, afsluiten/verwijderen afvalbakken, communicatiecampagne, informeren ondernemers 
en ouders en voorlichting aan kinderen, heeft er voor gezorgd dat de jaarwisselingen de afgelopen 
jaren relatief rustig zijn verlopen. Desondanks wordt er jaarlijks toch nog veel vuurwerkoverlast ervaren 
en is er schade aan gemeentelijke en particuliere eigendommen. Ik vind dit onacceptabel en wil 
daarom dit jaar kijken of we nog meer kunnen doen om de jaarwisseling plezierig te laten verlopen.

Inleiding
In de raadsvergadering van 17 september 2020 heb ik toegezegd om de jaarwisseling en een centrale 
vuunwerkshow te agenderen voor de commissie ABM in mei of juni 2021. Ik wil graag met u, middels 
dit memo, in gesprek gaan over de plannen ten aanzien van de komende jaarwisseling.

Centrale Vuurwerkshow
In de genoemde raadsvergadering van 17 september 2020 is besloten dat er geen centrale 
vuurwerkshow georganiseerd gaat worden zolang er geen landelijk vuurwerkverbod is, omdat een 
dergelijke show niet bijdraagt aan het verminderen van vuurwerkoverlast. Pas indien er een landelijk 
vuurwerkverbod komt kan er bezien worden of een centrale vuurwerkshow in de nieuwe situatie kan 
worden meegenomen.

Op dit moment is er geen duidelijkheid of de landelijke wetgever voornemens is een structureel 
vuurwerkverbod in te voeren. Als de wetgever hiertoe wel wil overgaan is het niet waarschijnlijk dat 
een dergelijk verbod voor de komende jaarwisseling 2021-2022 wordt ingevoerd. Dit zou betekenen 
dat het organiseren van een vuurwerkshow dit jaar niet opportuun is.

Daar komt bij dat, mocht de wetgever tegen alle verwachtingen in toch besluiten tot een landelijk 
vuurwerkverbod vanaf de jaarwisseling 2021 -2022, het voor Huizen alsnog niet mogelijk is om dit jaar 
een vuurwerkshow te (laten) organiseren. Dit heeft te maken met meerdere aspecten. 
Ten eerste zorgt de coronapandemie al ruim een jaar voor een enorme belasting van de 
politiecapaciteit. De grote werkdruk maakt dat er continu gekeken wordt welke capaciteit beschikbaar 
is. In een tijd waarin er zo’n zware druk ligt op de politiecapaciteit is het niet wenselijk om een groot 
evenement, met daarbij behorende veiligheidsrisico’s en politie-inzet te organiseren.
Ten tweede vraagt de organisatie van een vuurwerkshow ook kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit 
van de gemeente: organisatie, acquisitie, contact met lokale ondernemers, aanvragen, 
vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook deze capaciteit is momenteel niet beschikbaar. 
Ten derde is het voor de organisatie van een vuurwerkshow noodzakelijk om tijdig te beginnen met de 
voorbereidingen. Zaken als vergunningverlening door de provincie, de inhuur van pyrotechnic! 
(pyrotechnic! zijn schaars en moeten tijdig gecontracteerd worden), acquisitie, etc. dienen tijdig 
opgepakt te worden. Als de rijksoverheid in het najaar met een structureel verbod komt, is de tijd tot de 
jaarwisseling 2021-2022 te kort voor een dergelijke organisatie.
Tenslotte zijn er de kosten van een dergelijk evenement vooralsnog niet voorzien in de begroting en 
zal ook om de financiering rond te krijgen tijd nodig zijn.
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Afgelopen jaarwisseling was door de Coronapandemie en de daarbij behorende maatregelen anders 
dan normaal, waardoor het toezicht breder is ingezet in de gehele gemeente om daarmee aan 
“risicospreiding” te doen. Komende jaarwisseling wil ik graag terug naar meer maatwerk per gebied 
mede afhankelijk van de dan geldende maatregelen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de 
wijze waarop toezicht ingezet kan worden en de mogelijkheden om samen met inwoners en de Buurt 
Preventie Verenigingen “ogen in de buurten” te creëren en zo te zorgen voor een nog veiligere 
jaarwisseling. Denk hierbij aan buurtbewoners, gastheren en studenten die in de weken voorafgaand 
aan de jaarwisseling zichtbaar in de wijk rondlopen, het gesprek aangaan met de jongeren en 
daardoor een directe verbinding kunnen leggen met de jongeren in de wijk. Ik wil graag 
experimenteeromgevingen creëren waarbinnen we experimenteren met gerichte inzet van 
toezichthouders en handhavers in combinatie met deze gastherenZ-dames, studenten en betrokken 
buurtbewoners. Uiteraard moet dat veilig en verantwoord zijn; dat is in onze gemeente haalbaar. 
Daarnaast is het van belang dat inwoners vuurwerkoverlast op een eenvoudige wijze bij de gemeente 
kunnen melden. Daarom zullen we in de aanloop naar de jaarwisseling in de communicatie richting 
inwoners de mogelijkheid tot het doen van een Melding Openbare Ruimte extra benadrukken.


