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Uw kenmerk 

Bijlage Geachte leden van de raad, 

Naar aanleiding van een aantal recente wijzigingen in de aanpak informeren 
wij u dit jaar over het verloop rond Oud en Nieuw. In deze brief informeren 
wij u over de inzet tijdens de jaarwisseling van 2018-2019 en de te nemen 
van (preventieve) maatregelen met oog op de jaarwisseling 2019-2020. 

Vuurwerk 
Een aantal maanden voorafgaand aan de jaarwisseling 2018-2019 heeft de 
burgemeester, naast de jaarlijks te nemen maatregelen, extra aandacht 
besteed aan de ervaren overlast van vuurwerk door inwoners van Delft en 
bekeken welke extra maatregelen passend waren om deze overlast te 
verminderen. De burgemeester heeft in de aanloop naar de jaarwisseling 
2018-2019 onderzoek gedaan naar ervaren overlast en naar draagvlak voor 
(vrijwillige) vuurwerkvrije zones. Met het Digitaal Internet Panel (DIP) is een 
vertegenwoordiging van de burgers van Delft hierover bevraagd. 
Uit het DIP bleek dat men voornamelijk overlast ervaart van harde knallen 
en vuurwerkrestanten op straat. Er bleek echter, vergeleken met landelijke 
resultaten, weinig draagvlak onder burgers voor zowel vrijwillige 
vuurwerkvrije zones (handhaving door burgers) als voor verplichte 
vuurwerkvrije zones (handhaving door gemeente ). 
Wat betreft de verplichte zones zou 56% van de ondervraagden daar blij 
mee zijn (landelijk 72% in 2015), een vijfde deel geeft aan dat het hen niets 
uit maakt en ongeveer een tiende deel van de respondenten geeft aan er 
niet blij mee te zijn (landelijk 3% in 2015). Ruim een tiende deel noemt nog 
een ander antwoord, waaruit blijkt dat zij het vooral bureaucratisch vinden 
en sceptisch zijn over het effect. 

Wat betreft de vrijwillige vuurwerkvrije zones zou 42% van de respondenten 
daar blij mee zijn, voor 19% maakt het niets uit. Een klein vijfde (17%) deel 
geeft aan niet blij te zijn met vrijwillige vuurwerkvrije zones in Delft en een 
klein tiende deel weet het niet. Ruim een tiende deel noemt nog een ander 
antwoord, waaruit blijkt dat zij vuurwerkvrije zones geen aangelegenheid 
vinden voor burgerparticipatie en het effect in twijfel trekken. Ook benoemen 
zij de tegengestelde belangen in de buurt. 
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Slechts een klein deel, 7% van de 42% van de enthousiaste en neutrale 
respondenten, ziet het zitten om zieh voor een vrijwillige zone in te zetten. 
Van diegenen die het nog niet weten geeft een enkeling aan bang te zijn dat 
het in de buurt niet goed wordt ontvangen, anderen geven geen motivatie, 
of geven aan niet genoeg tijd te hebben of zijn niet thuis tijdens de 
jaarwisseling. 

Een opvallend resultaat uit het DIP is dat respondenten vooral kwetsbare 
locaties buiten hun eigen woonomgeving aanwijzen als gewenste verplichte 
vuurwerkvrije zone. Het betreft dan met name dierenasiels/pensions en het 
ziekenhuis, terwijl de respondenten tevens aangaven dat de overlast 
voornamelijk wordt ervaren in de eigen woonomgeving. 
Dit geeft aan dat het invoeren van verplichte zones niet per definitie de 
oplossing is om ervaren overlast voor de inwoner van Delft terug te dringen. 
Daarnaast weten we door navraag bij gemeenten die ervaring hebben met 
vuurwerkvrije zones, dat draagvlak essentieel is voor succes; draagvlak 
vertaalt zieh in minder (ervaren) overlast en een positief effect op de 
saamhorigheid. 

De respondenten staan minder enthousiast tegenover de zones en het 
percentage tegenstanders in Delft is hoger vergeleken met het landelijk 
gemiddelde. Daarbij drukt het instellen van verplichte zones op de capaciteit 
van de politie, terwijl deze inzet hard nodig is bij andere werkzaamheden in 
het kader van de openbare orde en veiligheid tijdens de jaarwisseling. 
Het ontbreken van een verband tussen de zones en de ervaren overlast, 
matige draagvlak voor de zones en het capaciteitsvraagstuk heeft de 
burgemeester doen besluiten om afgelopen jaarwisseling geen verplichte 
vuurwerkvrije zones te realiseren en vooralsnog de inzet te richten op 
andere mogelijkheden. 

Hoewel er weinig draagvlak leek te zijn voor vrijwillige zones, is er wel een 
advertentie geplaatst om inwoners te werven die zieh daarvoor zouden 
willen inzetten, met een adviserende en faciliterende rol voor de gemeente 
(opstellen richtlijnen, aanleveren borden). 
Hierop ontvingen we slechts een aantal reacties. Een enkeling was kritisch 
over de 'beperkte' rol en verantwoordelijkheid van de gemeente. Een 
initiatiefnemer heeft zieh gemeld die zieh wilde en kon inzetten. Er is dan 
ook één vrijwillige vuurwerkvrije zone ingesteld tijdens de jaarwisseling. De 
zone was succesvol vuurwerkvrij. 
Het is mogelijk dat meer initiatiefnemers aankomend jaar zullen volgen 
doordat deze zone succesvol vuurwerkvrij was. In de loop van het jaar zal 
hier opnieuw aandacht aan worden geschonken in de stadskrant. 

Structurele inzet tijdens de jaarwisseling 
Naast het faciliteren van vrijwillige vuurwerkvrije zones wordt ook op andere 
manieren ingezet op het beperken van overlast, vernielingen en 
verstoringen van de openbare orde en wordt op deze manier de veiligheid 
bevorderd: 
• Jaarlijks wordt het gemeentelijk draaiboek Oud en Nieuw met partners 

opgesteld en geëvalueerd. 
• Er worden eventueel bestuursrechtelijke huisgeboden/ gebiedsverboden 

opgelegd (Afgelopen jaar waren dit er O). 
• Er vindt inzet van politie plaats bij overlastmeldingen en illegaal 

vuurwerk. 
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• Er is contact met (buurt)gemeenten over de efficiëntie van maatregelen 
en eventuele afstemming in de nacht. 

• Er vindt door middel van een intensieve aanpak in de laatste 3 jaar inzet 
plaats door Delft voor Elkaar met partners. Buitenhof, met name de 
Componistenwijk, was enkele jaren een aandachtlocatie, maar door 
extra overleg met betrokken bewoners en organisaties, jaarlijkse inzet 
door Delft voor Elkaar, buurtvaders en politie verloopt de jaarwisseling 
daar nu relatief rustig. De activiteiten worden druk bezecht door 
jongeren en er is een grote opkomst van vrijwilligers, buurtbewoners en 
buurtvaders waardoor een gezellige sfeer heerst. 

Deze activiteiten sluiten aan bij de aanbevelingen van de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid gericht aan gemeenten om verstoringen van de openbare 
orde tijdens de jaarwisseling zo veel mogelijk te beperken. 

Aanvullende inzet tijdens afgelopen jaarwisseling 
Afgelopen jaarwisseling zijn ook aanvullende preventieve maatregelen 
genomen, namelijk: 
• Het gratis verstrekken van 350 vuurwerkbrillen aan schoolklassen die 

vuurwerkvoorlichting van Halt kregen. 
• Het gratis verstrekken van 400 vuurwerkbrillen via 

vuurwerkverkooppunten en 600 via opticiens in Delft aan consumenten. 
De kosten hiervoor zijn gedeeld met de gemeente . 

• 
Aanvullende inzet tijdens komende jaarwisseling 
In aanloop naar de kernende jaarwisseling verkennen we bovenstaande 
maatregelen opnieuw, afhankelijk van de maatregelen die landelijk worden 
genomen. In ieder geval zetten we aankomend jaar in op: 
• Faciliteren van voorlichtingen op basisscholen en het voortgezet 

onderwijs met als doel bewustwording van de gevaren en gevolgen 
rondom het afsteken van vuurwerk. 

• Het blijven volgen van het onderzoek en de ontwikkelingen omtrent de 
'vuurwerkvrije stad' waarbij gemeenten tijdens de jaarwisseling zelf een 
vuurwerkverbod kunnen invoeren. Dit wordt in een later stadium 
eventueel meegenomen in een DIP. 

• Het opnieuw faciliteren van vrijwillige vuurwerkvrije zones. 

Vreugdevuren 
Delft kent nog drie locaties waarop jaarlijks vreugdevuren worden 
georganiseerd. Delft is, behoudens Den Haag, de laatste gemeente in de 
regio die vreugdevuren toestaat. Dit is voor de burgemeester geen 
aanleiding om ook hier in Delft vreugdevuren te verbieden, maar deze 
moeten wel aan basis veiligheidseisen voldoen. De laatste jaren zijn al 
verscheidene nieuwe afspraken gemaakt met de organisatoren van de 
vreugdevuren om de veiligheid te garanderen, zoals het verplicht stellen van 
het gebruik van een heuten frame om de omvang van de brandstapel te 
bepalen en is ook de maximale hoogte van de vreugdevuren naar beneden 
bijgesteld. Echter, de organisatoren hebben de afgelopen jaarwisselingen 
niet aan alle afspraken voldaan. Daarom heeft de burgemeester besloten de 
aanvraagprocedure te wijzigen in de aanvraag van een 
evenementenvergunning, naast de aanvraag van de benodigde ontheffing. 
Het is voor de burgemeester van groot belang dat de veiligheid van de 
vreugdevuren gewaarborgd is. 
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naar Oud en Nieuw, voor het verkrijgen van de vergunning, een goed plan 
moeten opstellen over hoe de vuren op een veilige en verantwoorde manier 
verlopen (conform eisen evenementenbeleid). De aanvraag vaneen 
evenementenvergunning legt meer zelfwerkzaamheid en 
verantwoordelijkheid bij de organisatoren en de buurt. De gemeente biedt 
aan om na afloop de locaties op te ruimen en schoon te maken en daarvan 
de kosten voor haar rekening te nemen. 

Landelijke ontwikkelingen Vuurwerk 
De mogelijkheden van het lokale bestuur om (overlast van) zwaar vuurwerk 
aan te pakken, zijn beperkt. De minister is aan zet om landelijke 
maatregelen te nemen. Landelijke maatregelen voorkomen een 
waterbedeffect, zijn handhaafbaar en pakken overlast en letsel door zwaar 
vuurwerk meer succesvol aan. Desalniettemin is op landelijk niveau 
besloten dat een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk een te vergaande 
maatregel is en pas aan de orde zal zijn als andere landelijke maatregelen 
niet werken. Deze andere maatregelen bestaan aankomende jaarwisseling 
onder andere uit voorlichting en uitsluitend verkoop van vuurpijlen voorzien 
van een stabilisatiemechanisme. Ook wordt het verplicht om gratis 
vuurwerkbrillen en aansteeklonten te verstrekken bij de verkoop van 
consumentenvuurwerk. Deze ontwikkelingen zijn voor de gemeente 
belangrijk en volgen we op de voet. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 

I , burgemeester 

I ,..I\ 
·✓----~ , secretaris 
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