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N O T I T I E 
 

Aan:  Bestuur VRH 
Van:  Veiligheidsdirectie 
Datum:  23 september 2019 
Onderwerp: Toelichting regionale beleidsuitgangspunten jaarwisseling 

 
Ter voorbereiding op de komende jaarwisseling, is onlangs een Multi Voorbereidend Overleg (MVO) 
van de hulpdiensten opgestart. Het MVO bestaat uit de dienstdoende Algemeen Commandanten onder 
voorzitterschap van de Operationeel Leider in Haaglanden. In dit overleg hebben zij de 
beleidsuitgangspunten jaarwisseling besproken.  
 
Het vertrekpunt is een zorgvuldige, integrale voorbereiding met nadrukkelijke aandacht voor risico -
inventarisatie en een planmatige aanpak vanuit gemeentelijk of sub lokaal niveau. Hierbij is het van 
belang aandacht te hebben voor de relatie tussen lokale operationele maatwerkafspraken vanuit 
lokaal bevoegd gezag en de integrale regie op de voorbereiding door het MVO. Hierbij speelt  de juiste 
volgorde, balans en afstemming over verzoeken een rol. Uit de ervaring van het afgelopen MVO en de 
hulpdiensten is gebleken dat het lokale maatwerk in een enkel geval heeft geleid tot een afwijking van 
de vastgestelde beleidsuitgangspunten. Op basis van deze ervaringen , mede ook met het oog op het 
ophanden zijnde onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) naar de vreugdevuren in 
Scheveningen, wil  de Veiligheidsdirectie  daarom hierbij een aantal punten nadrukkelijk onder de 
aandacht brengen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de uitkomst van het onderzoek door de OVV 
nog kan leiden tot een aanpassing van de beleidsuitgangspunten.  

Vreugdevuren 

Gelet op de niet geringe gevolgschade hanteert de gemeente terughoudend beleid ten aanzien v an 
vreugdevuren. Daar waar vreugdevuren toch worden toegestaan maken gemeente, politie en 
brandweer op lokaal niveau vooraf afspraken met de organisator(en). De Veiligheidsdirectie  benadrukt 
dat voor vuurstapels (behoudens de vuren op het strand in Scheveningen) nog steeds een maximale 
afmeting van 5x5x3m geldt. Contextbepalende factoren kunnen slechts leiden tot een kleinere afmeting. 
De reden voor deze afmeting in stedelijk gebied ligt besloten in de inzet van één enkel blusvoertuig in 
geval van een escalatiescenario. 

Inzet ‘treinen’ 

Brandweer, politie en gemeente zetten, op aan te wijzen locaties en/of gemeenten, zogeheten 
‘treinen’ in op de avond/nacht van de jaarwisseling die tot doel hebben de schade als gevolg van 
brand te beperken. Het moment van inzet van deze treinen is echter afhankelijk van de beschikbare 
capaciteit in relatie tot het totale aanbod van spoedeisende incidenten op dat moment . Voor de 
brandweer geldt dat de bijdrage voor de inzet van deze ‘treinen’, op basis van voorgaande jaren , 
mogelijk is vanaf 02:00 uur. De cijfers laten zien dat de piek van prioriteit 1 incidenten dan meestal 
over het hoogtepunt heen is, nog even los van gelijktijdigheid van grote incidenten. Indien de drukte 
het toelaat, kan dit ook eerder. Te allen tijden geldt dat de Algemeen Commandant Brandweer 
beoordeelt en besluit wanneer beschikbare blusvoertuigen uit de operationele sterkte kunnen worden 
weggehaald voor de inzet in ‘treinen’. 

Evenementen 

Tijdens de jaarwisseling vinden op diverse locaties in onze regio evenementen plaats. In zowel daarvoor 
bestemde locaties (evenementenlocaties/terreinen), als in (leegstaande) gebouwen met andere 
gebruiksfuncties. Escalatiescenario’s doen een groot beroep op de capaciteit van de hulpdiensten  
tijdens de jaarwisseling. Gezien de beperkt inzetbare capaciteit tijdens de jaarwisseling in combinatie 
met de escalatierisico’s bij evenementen , benadrukt de Veiligheidsdirectie het belang om 
multidisciplinair te adviseren. Hierbij zullen de individuele evenementen in relatie tot het totaal aan 
evenementen in de regio en daarbij de beschikbare capaciteit worden beschouwd. Daarnaast zal er in 
het bijzonder aandacht zijn voor de context van de evenementenlocatie , bijvoorbeeld waar het gaat om 
(leegstaande) gebouwen.   
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Veilige publieke taak 

De overheid hanteert actief beleid ten aanzien van agressie en geweld tegen medewerkers met een 
publieke taak. Afgelopen jaren is het doen van aangifte door of namens medewerkers als belangrijk 
onderdeel van het snelrecht, vanuit de eigen organisaties gestimuleerd. Desalniettemin vraagt de 
dynamiek tijdens de nacht en de periode erna voor duidelijkere en beter uitvoerbaardere 
handelingsperspectieven en kaders. Hier zal de Veiligheidsdirectie dan ook op inzetten, o.a. door het 
inrichten van een centraal loket voor het doen van aangiften.  

Vuurwerkvrije zones 

Net als voorgaande jaren zijn er in de regio diverse vuurwerkvrije zones, met name rondom 
ziekenhuizen, kinderboerderijen, dierenopvanglocaties en natuurgebieden. Daarnaast is er de laatste 
jaren geëxperimenteerd met vrijwillige vuurwerkvrije buurten. Hierbij is geconstateerd dat de overlast 
in deze gebieden beduidend minder was. Ook komende jaarwisseling wordt het aanwijzen van deze 
(vrijwillige) vuurwerkvrije gebieden gestimuleerd. Hoewel de Veiligheidsdirectie deze ontwikkeling 
ondersteunt, is zij benieuwd naar de gevolgen van deze gebieden voor de omgeving: wijken burgers  
bijvoorbeeld uit naar naburige wijken met mogelijk daarbij toename van overlast. De Veiligheidsdirectie 
vraagt de gemeenten dan ook de effecten van vuurwerkvrije buurten op de overige delen van de 
gemeente in de evaluatie van de jaarwisseling mee te nemen. 

Bespreekpunten 

1. Het document beleidsuitgangspunten jaarwisseling ligt ten grondslag aan de draaiboeken 
jaarwisseling van de afzonderlijke gemeenten in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden. 
Hoewel er geen wijzigingen plaatsvinden in de gezamenlijke beleidsuitgangspunten vraagt de 
Veiligheidsdirectie de gemeenten in Haaglanden bovenstaande Haaglandse toelichting mee te 
nemen in de voorbereiding op en de evaluatie van oud en nieuw. Om de gemeenten de kans 
te geven de beleidsuitgangspunten te verwerken in de draaiboeken wordt ervoor gezorgd 
deze toelichting zo spoedig mogelijk in de hiervoor aangewezen lokale overleggen met 
betrekking tot oud en nieuw te behandelen.  
 

2. Verzocht wordt in het Dagelijks Bestuur af te stemmen over de doorgeleiding van deze notitie 
naar het Algemeen Bestuur VRH.  


