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Doel:
Uw raad wordt gevraagd uw opinie te geven over de wijze waarop de jaarwisselingen binnen de 
gemeente Dalfsen de komende jaren vorm kunnen worden gegeven. 
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Inleiding: 
In de raadsvergadering van 24 februari 2020 heeft uw raad gesproken over de beantwoording van de 
schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA (zie bijlage). Naar aanleiding hiervan heeft uw raad 
aangegeven graag in gesprek te gaan over de viering van Oud & Nieuw.

Landelijke ontwikkelingen
Landelijk gezien wordt de problematiek rond de jaarwisseling de afgelopen jaren steeds groter.  Dit 
heeft er toe geleid dat het kabinet heeft besloten om voor de jaarwisseling 2020/2021 knalvuurwerk en 
vuurpijlen te verbieden . Concreet betekent dit dat dit type vuurwerk door consumenten niet meer mag 
worden verkocht en/of worden afgestoken. Het landelijk beleid zal een directe doorwerking hebben op 
lokaal niveau. en zal mogelijk al tot een ander straatbeeld leiden tijdens de komende jaarwisseling.   

Jaarwisseling in de gemeente Dalfsen
De gemeente Dalfsen heeft tijdens de jaarwisseling niet te maken met grote problemen zoals die zich 
in andere delen van het land voordoen. Er is geen sprake van agressie in de richting van 
hulpverleners, en ook niet van grote schade en vernielingen of van agressie onderen tussen inwoners 
die samenhangt met de jaarwisseling. Desondanks is er wel overlast ervaren, in de vorm van 
geluidsoverlast door het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden, troep op straat en stress 
bij huisdieren.

Meldingen
Het is lastig om de daadwerkelijke aard en omvang van vuurwerkoverlast in de gemeente Dalfsen 
kwantitatief te maken. Dat komt omdat er slechts beperkte informatie beschikbaar is. Beschikbare 
cijfers zijn daardoor eerder te duiden als indicatief.

Bij de gemeente Dalfsen zijn slechts enkele meldingen binnengekomen over overlast. Hierbij ging het 
over afsteken buiten de toegestane tijden, milieuschade en huisdieren die niet meer naar buiten 
durven. Niet bekend is of deze inwoners zich ook gemeld hebben bij de politie, zodat er wellicht 
sprake is van een dubbeling. 

In het dorp Hoonhorst is sinds enkele jaren sprake van vuurwerk dat op een centrale locatie wordt 
afgestoken. Onder ‘4. Alternatieven vuurwerk’ wordt hier nader op in gegaan.

Schade
De kosten van de schade door vuurwerk aan gemeentelijke eigendommen is dit jaar geschat op een 
totaalbedrag van 5.000 euro. Hierbij ging het vooral om het vernielen en ontvreemden van verkeers- 
en straatnaamborden en schade aan het asfalt door vuurtonnen.  

Afval
Voor wat betreft het voorkomen van overlast door vuurwerkafval is er in de gemeente Dalfsen een 
inzamelactie die samen met de vuurwerkverkopers in de gemeente Dalfsen wordt georganiseerd. 
Voor een volle tas met afval krijgt men €0,50. Het doel van deze actie is dat het nieuwe jaar begint 
met een schone straat. Veel inwoners doen mee en jaarlijks worden ongeveer 600 volle zakken 
ingeleverd. 

Conclusie
Gelet op het verloop van de jaarwisseling in de gemeente Dalfsen, is er geen aanleiding maatregelen 
te willen treffen met betrekking tot de openbare orde of om steviger dan nu het geval is in te zetten op 
preventieve maatregelen om het verstoren van de openbare orde te voorkomen. Wel is ook in de 
gemeente Dalfsen sprake van enigerlei mate van overlast door vuurwerk. 

Deelt de raad deze conclusie ten aanzien van de viering van Oud & Nieuw in de gemeente 
Dalfsen?
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Alternatieven vuurwerk
De problematiek op landelijk maar ook op lokaal niveau heeft er toe geleid dat er gezocht wordt naar 
alternatieven voor de traditionele viering van Oud en Nieuw. Hieronder worden een aantal 
alternatieven geschetst voor het afsteken van vuurwerk tijdens Oud & Nieuw: het instellen van 
vuurwerkvrije zones, het organiseren van centrale vuurwerkshows en het vergroten van de 
handhavingscapaciteit.  

Vuurwerkvrije zones
Vrijwillige vuurwerkvrije zones
In een aantal gemeenten is geëxperimenteerd met vuurwerkvrije zones op vrijwillige basis. Deze 
‘vrijwillige’ vuurwerkvrije zones komen in de plaats van of zijn een aanvulling op ‘verplichte’ 
vuurwerkvrije zones. In ‘vrijwillige’ vuurwerkvrije zones geldt geen verbod, maar er wordt wel met 
borden aangegeven dat vuurwerk afsteken niet gewenst is. Ook zouden buurtbewoners elkaar en 
anderen corrigeren.

Verplichte vuurwerkvrije zone
Een verplichte vuurwerkvrije zone is een gebied dat is aangewezen in de APV waar het verboden is 
om consumentenvuurwerk af te steken. Het grote verschil met de vrijwillige variant is dat bij een 
verplichte (aangewezen) vuurwerkvrije zone handhavend opgetreden kan worden door politie en 
BOA’s. Dit kost dan ook extra handhavingscapaciteit.

In de APV van de gemeente Dalfsen is op dit moment opgenomen dat het college in het belang van 
de voorkoming van gevaar, schade of overlast plaatsen kan aanwijzen waar het verboden is om 
consumentenvuurwerk te gebruiken (art. 2:73).

Wat is de opvatting van de raad? Is er aanleiding om in de gemeente Dalfsen vuurwerkvrije 
zones te definiëren? En zo ja, dient dan sprake te zijn van vrijwillige of van verplichte 
vuurwerkvrije zones? En zo ja, is de raad dan ook bereid meer middelen vrij te maken voor 
toezicht en handhaving?

Centrale vuurwerkshows
Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen vuurwerkshows georganiseerd door particulieren en 
professionele shows. 

Vuurwerkshow georganiseerd door particulieren
Het gaat daarbij om evenementen waarbij (grote) groepen particulieren gezamenlijk en in 
georganiseerd verband een grote hoeveelheid (vaak honderden kilo’s) consumentenvuurwerk tot 
ontbranding brengen of laten brengen. Als voorwaarde hiervoor wordt gesteld dat de ontbranding van 
vuurwerk wordt uitgevoerd door een bedrijf dat beschikt over een zogenoemde 
toepassingsvergunning en een persoon die beschikt over een Certificaat van bekwaamheid. Als niet 
aan deze voorwaarde is voldaan mag er niet meer dan 25 kilogram consumentenvuurwerk 
voorhanden zijn. 

Professionele vuurwerkshow
Professioneel vuurwerk is zwaarder dan consumentenvuurwerk. Dit moet dan ook door professionals 
worden afgeschoten, met de daarbij behorende vergunningen. De kosten hiervan liggen hoger. 
Daarnaast worden dergelijke bedrijven steeds meer gevraagd met oud en nieuw en dit zorgt voor 
schaarste (en dus voor hoge prijzen).

Centrale vuurwerkshow Hoonhorst
Vanuit Plaatselijk Belang Hoonhorst en de stichting Duurzaam Hoonhorst is het idee geopperd om 
met de jaarwisseling 2014/2015 een centraal vuurwerk te organiseren. Al een paar jaar was er het 
idee om een collectief vuurwerk te organiseren. De doelgroep waren de (jong)volwassen die vaak een 
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(goedkoop) vuurwerkpakket aanschaffen. Daarbij was het doel om minder vuurwerkafval te 
produceren en vuurwerk op een veiligere manier af te laten steken.

De ingezette lijn van 2014/2015 wordt nog steeds voortgezet. Volgens de voorzitter van het Plaatselijk 
Belang Hoonhorst heeft het centraal afgestoken vuurwerk veel draagvlak in het dorp gezien de 
vrijwillige financiële bijdragen die inwoners spontaan geven.

Het vuurwerk wordt op 3 plekken in het dorp afgestoken. De wens is er om dat wat meer centraal in 
het dorp te doen zodat mensen zich op het plein verzamelen en er nog meer sprake is van ontmoeten 
maar ook Hoonhorsters die buiten de kern wonen zich aangetrokken voelen om te komen.

De ervaringen zijn over het algemeen zeer positief. 

Hoe kijkt de raad aan tegen de wijze waarop in Hoonhorst een centrale vuurwerkshow wordt 
georganiseerd? En ziet de raad hierin aanleiding om ook in andere kernen van de gemeente 
Dalfsen aan te willen sturen op een centrale vuurwerkshow?

Duurzaamheid
n.v.t. 

Communicatie:
De uitkomsten van de discussie en eventuele concrete maatregelen zullen worden gecommuniceerd 
via de gebruikelijke communicatiekanalen.  

Vervolg:
Afhankelijk van de gevoerde discussie zal uitvoering worden gegeven  aan eventuele maatregelen.

Bijlagen:
1. Memo Jaarwisseling gemeente Dalfsen
2. Beantwoording schriftelijke vragen PVDA vuurwerkoverlast
3. Persbericht Politie Oost-Nederland

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de adjunct-gemeentesecretaris/directeur,
drs. E. van Lente H.J. van der Woude


