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Inleiding en vragen:
Conform het reglement van orde van de gemeenteraad van Dalfsen, artikel 32, stelt de fractie van de
PvdA een aantal vragen aan het college over de door vele mensen ervaren vuurwerkoverlast in de
gemeente Dalfsen.
De fractie van de PvdA heeft dit jaar veel klachten ontvangen rondom vuurwerkoverlast. Het gaat dan
om het (veelvuldige) afsteken van vuurwerk buiten de daarvoor bestemde momenten en de
toenemende hoeveelheid troep die dit op straat veroorzaakt. In sommige wijken wordt al weken voor 1
januari melding gemaakt van overlast. Dit tot ergernis van een groot deel van onze inwoners.
Bovendien heeft het vuurwerk ook dit jaar geleid tot veel stress bij (huis)dieren en is er langdurig
sprake geweest van een verminderde luchtkwaliteit. Wat de PvdA-fractie betreft kan dit niet de
bedoeling zijn. Daarom stelt zij de volgende vragen:
1.
Hoeveel mensen zijn er in onze gemeente deze Nieuwjaars periode geverbaliseerd voor
bovengenoemde feiten (afsteken vuurwerk buiten toegestane tijden)?
2.

Hoeveel jongeren zijn er verwezen naar een HALT traject?

3.
Hoe beoordeelt het college de handhaving van deze overtredingen in onze gemeente? Is er
voldoende capaciteit om hier serieus op toe te zien?
4.

Is het college met ons van mening dat hoe het nu gaat tot teveel overlast leidt?

5. Is het college bereid om met de raad te bekijken hoe we vuurwerkoverlast de komende
jaren kunnen verminderen? Denk hierbij aan het vergroten van de handhavingsinzet, het instellen van
vuurwerkvrije zones (bv rondom molens), het organiseren van centrale vuurwerkshows of andere
mogelijke oplossingen?

Beantwoording:
1. Het is altijd lastig de overlast die mensen ervaren en het aantal daadwerkelijke meldingen van
overlast bij elkaar te brengen. In de periode 1-12-2019 tot en met 2-1-2020 is sprake van 16
geregistreerde overlastmeldingen bij de politie. Er is 1 persoon geverbaliseerd voor het in bezit
hebben van illegaal vuurwerk. Dit betreft een Halt-verwijzing.
2. Er was sprake van 1 Halt-verwijzing, zie beantwoording van vraag 1.
3. Het is altijd, ook op dit gebied, lastig voldoende handhavingscapaciteit in te zetten. In het Draaiboek
Jaarwisseling Vechtdal zijn vooraf tussen politie en gemeente afspraken gemaakt over o.a.
handhaving. Zo is afgesproken dat door de politie wordt overgegaan tot een eventuele aanhouding
van een verdachte en het opmaken van een proces – verbaal, als niet wordt voldaan aan een
uitgevaardigd bevel of vordering of als de taakuitvoering van de politie of brandweer wordt belemmerd.
Ook wordt samengewerkt met gemeentelijke (ingehuurde) BOA ’s bij het uitschrijven van boetes
wegens overtreding van Algemene Plaatselijke Verordening of andere wetgeving.
4. In Dalfsen is deze jaarwisseling sprake geweest van schade door vuurwerk aan verschillende
borden (plaatsnaam-, straatnaam-, verkeersborden). Het ging om ongeveer 5000 euro aan directe
schade. Daarnaast is er door vuren/brand schade aan wegdekken, aan openbaar groen, en zijn er
meldingen van stank/rook door de vuren. De omvang van deze schades is (nog) niet precies in beeld.
Daarnaast is door de buitendienstmedewerkers aangegeven dat sprake lijkt van meer vuren dan
andere jaren, en van meer vuurwerkafval op straat. Ook hier zijn extra kosten mee gemoeid voor de
gemeente (afvoer afval).
Het college is voorstander van een feestelijk Oud & Nieuw en vuurwerk hoort daar op deze manier niet
bij. Elk jaar levert vuurwerk weliswaar aan de ene kant plezier op, maar in toenemende mate is sprake
van ervaren overlast door en voor mens en dier, van letsel voor mens en dier, van schade aan de
openbare ruimte en soms ook privé-eigendommen, en een onevenredige inzet van hulpdiensten
(politie en brandweer maar zeker ook ambulance en ziekenhuizen).
5. Het college is bereid hierover nader in gesprek te gaan als de raad dit wenst. Het college is
voorstander van een feestelijke jaarwisseling met zo min mogelijk risico’s en overlast voor de
omgeving. Een centrale vuurwerkshow zou hierin kunnen passen. Bij deze en overige maatregelen
willen wij zoveel mogelijk aansluiten bij de lijn van veel collega-gemeenten en bij die van de korpschef
van de Nationale Politie. Wij pleiten dan ook voor een landelijke vuurwerkmaatregel. Dit vanwege de
eenduidigheid van de communicatie en de handhaving. Bij een lokale maatregel is dit veel lastiger.

