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 - 

Geachte heer De Ruiter, 

Op 3 september heeft u ons een aantal schriftelijke (artikel 12) vragen gesteld inzake vuurwerkoverlast. Deze 
vragen zijn een vervolg op de door u gestelde vragen van 21 juni en onze beantwoording van deze vragen (d.d. 
22 juli). Tevens heeft u op 6 oktober telefonisch contact gehad met de adviseur Openbare orde en veiligheid. Hierbij 
ontvangt u de antwoorden op de door u gestelde vragen. 
 

1. Waarom volstaat de gemeente Hardinxveld-Giessendam met slechts een draaiboek om 
de vuurwerkoverlast tegen te gaan tijdens de jaarwisseling in plaats van een plan van 
aanpak dat structureel ingezet kan worden om de vuurwerkoverlast, ook in de periode 
voorafgaand aan de jaarwisseling, tegen te gaan? O.a. het vuurwerkbesluit en de APV 
zijn de wettelijke grond waarop handhaving mogelijk is. Dit staat dus los van een plan 
van aanpak hoe de gemeente Hardinxveld vuurwerkoverlast operationeel aanpakt. 
Zoals in de beantwoording van uw vragen van 21 juni aangegeven zetten wij als gemeente 
realistische en uitvoerbare maatregelen in binnen de beschikbare middelen en 
handhavingscapaciteit. Deze maatregelen evalueren we ieder jaar en leerpunten nemen wij 
mee in het draaiboek van het jaar erop. De afgelopen jaren is het draaiboek echter steeds 
meer een plan van aanpak geworden waarin doelstellingen, acties, scenario's, hotspots, 
(extra) capaciteit inzet, samenwerking met overige partijen etc. een plaats hebben gekregen. 
 
De gronden voor handhaving die u noemt zijn juist. In het vuurwerkbesluit en de APV zijn 
voorwaarden gesteld aan de handhaving. In de praktijk blijkt het echter zeer lastig om een 
proces verbaal uit te schrijven omdat er op heterdaad iemand moet worden betrapt. Gerichte 
controles op hotspots worden ingezet (zie antwoord op vraag 2).        
 
Als gemeente willen wij ook steeds meer op de preventieve kant gaan zitten. Hierdoor 
besteden we niet enkel in de maand december aandacht aan dit thema maar gedurende het 
gehele najaar. Dit gebeurt nu al door middel van communicatie(campagne). Voor 2022 zijn wij 
onder ander voornemens om in het najaar met samenwerkingspartners zoals het Jeugd 
Preventie Team en HALT voorlichting op scholen te gaan geven over het gevaar van (illegaal) 
vuurwerk. Daarnaast willen we een (ruimere) bewustwordingscampagne gaan opzetten. Dit 
met als doel om de schade van vuurwerk (in verschillende vormen) te beperken. 
 

2. U schrijft dat een uitkomst van de evaluatie is wat niet kan: het terugdringen van 
vuurwerkoverlast door het constateren van heterdaadsituaties. Welke analyse is er 
verder gemaakt van de meldingen en locaties als uitgangspunt voor toekomstig 
optreden? Heeft dit geleid tot nieuwe inzichten? 
De meldingen die worden gedaan zijn vaak vrij algemeen en niet gericht op een specifieke 
(afsteek)locatie. Op basis van meldingen en inbreng van de buitendienst, de BOA en de 
politie zijn wel een aantal hotspots in beeld gebracht die vooraf en tijdens de periode rondom 
de jaarwisseling extra worden bezocht. Aanwezige groepen worden daar aangesproken. Op 
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heterdaad betrappen blijft echter lastig. Waar voorheen meldingen werden gedaan via 
verschillende kanalen (e-mail, telefoon) komen deze nu voornamelijk binnen via de FIXI app. 
Deze app is pas een jaar in gebruik waardoor er nog geen meerjarige rapportages 
beschikbaar zijn.  
 

3. Kunt u inzicht geven in het aantal vuurwerkoverlastmeldingen? Hoeveel, vanaf 
wanneer? Hoe was dit de jaren ervoor? Zijn er locaties uit de meldingen te halen waar 
specifiek gecontroleerd en gehandhaafd kan worden? 
Er is geen apart meldingssysteem en/of overzicht waarin de vuurwerkoverlast meldingen 
worden bijgehouden/opgeslagen (buiten FIXI om). Voor FIXI wordt er momenteel gewerkt aan 
het inrichten van rapportages waarbij in de toekomst onderscheid kan worden gemaakt naar 
verschillende soorten meldingen. Zie verder het antwoord op vraag 2.  
 

4. Overweegt de gemeente aanvullende maatregelen, zoals bijvoorbeeld inzet van extra 
handhavingscapaciteit in aanloop naar de jaarwisseling en bestuurlijke maatregelen 
als het sluiten van woningen bij het aantreffen van zwaar illegaal vuurwerk?  
Zoals in de beantwoording van uw vragen van 21 juni aangegeven zetten wij als gemeente 
realistische en uitvoerbare maatregelen in. Een van de maatregelen die we nu onderzoeken is 
het inzetten van extra toezichthouders in de week voorafgaand aan de jaarwisseling. Daarnaast 
behoort het inzetten van het bestuurlijke instrument, onder andere woningsluiting, tot de 
mogelijkheden bij (ernstige) openbare orde verstoringen. Hierbij wordt per casus een afweging 
gemaakt van de in te zetten mogelijkheden.     
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