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Onderwerp: Raadsbrief inzake maatregelen ter beheersing van de vreugdevuren tijdens de jaarwisseling 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Binnenkort gaat de feestmaand december weer van start met alle festiviteiten die bij deze maand 

horen. Hierbij hoort ook het vieren van de jaarwisseling 2019/2020. Met name in (delen) van 

Hoogezand wordt de jaarwisseling gekenmerkt door vele zogenaamde “vreugdevuren”. Met deze 

brief informeren wij u over de wijze waarop wij tijdens de jaarwisseling met deze zogenaamde 

vreugdevuren willen omgaan met een doorkijkje naar het beleid dat wij voor de jaren daarna 

willen gaan voorstellen.  

 

Inleiding: 

In delen van Hoogezand – en in mindere mate in de dorpen daaromheen – worden tijdens de 

jaarwisseling veel zogenaamde vreugdevuren aangestoken. In de praktijk blijken deze zogenaamde 

vreugdevuren niet anders te zijn dan openbare vuilverbrandingen, waarbij allerhande grofvuil – 

variërend van huisraad tot koelkasten, magnetrons, chemicaliën (verf) e.d. – op de brandstapel 

worden gegooid. Dit levert veel overlast, schade en gevaarlijke situaties op. 

 

Het bestrijden van de branden en het herstellen van de schade vormt ieder jaar weer een 

aanzienlijke kostenpost. Vorig jaar bedroegen de directe kosten van de branden tijdens de 

oudejaarsviering een kleine € 40.000,00. De indirecte kosten, bestaande uit onder meer (extra) 

personele inzet in de periode voor en tijdens oud & nieuw en de inhuur van extra wagens voor het 

ophalen van grof afval in de periode naar oud & nieuw toe, lagen echter vele malen hoger. 

 

In het verleden zijn wel pogingen ondernomen om deze vuilverbrandingen te voorkomen. Onder 

andere door het plaatsen van gratis containers waar burgers hun grof afval in konden leveren. Dit 

heeft niet of nauwelijks geleid tot een afname van het aantal en de omvang van de 

vuilverbrandingen op oudejaarsdag. Integendeel, het lijkt er zelf op dat de omvang van de branden 
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door de jaren heen alleen maar is gegroeid tot een niveau dat bijna niet meer beheersbaar is.  

 

Dit is voor de Veiligheidsregio reden geweest om de noodklok te luiden en in een brief aan ons 

college op te roepen tot het nemen van maatregelen. Door de Veiligheidsregio wordt aangegeven 

dat door de oncontroleerbaar grote vuren, op soms moeilijk bereikbare plaatsen, gevaarlijke 

situaties ontstaan voor inwoners, omstanders en hulpverleners. Ook vanuit de bewonerscomités is 

er gevraagd om op te treden tegen de uit hand gelopen vuilverbrandingen. Onder meer doordat de 

branden veel schade veroorzaken en er door de verbrandingen veel schadelijke stoffen vrijkomen 

die de gezondheid van de inwoners aantasten, met name van de mensen die te kampen hebben met 

luchtwegaandoeningen.  

 

Het vorenstaande brengt ons er toe maatregelen te treffen om de situatie weer beheersbaar te 

krijgen en de jaarwisseling voor een ieder weer een feestelijk gebeuren te laten zijn. Hieronder zal 

eerst worden ingegaan op de te nemen maatregelen voor de jaarwisseling 2019/2020. Vervolgens 

zal een doorkijkje worden gegeven naar het beleid voor de daarop volgende jaarwisselingen. 

 

Jaarwisseling 2019/2020: 

Het verbranden van afvalstoffen in de openlucht wordt in sommige delen van Hoogezand, hoewel 

verboden op grond van de Algemene plaatselijke verordening (hierna: Apv), gezien als een 

verworven recht. In verband hiermee is eerst gekeken of door het maken van goede werkafspraken 

met de mensen in het gebied tot een acceptabele situatie kon worden gekomen. Hiervoor is 

contact gezocht met vertegenwoordigers van de bewonersverenigingen in de wijken waar de 

problemen het grootst zijn, waarbij hen de vraag is gesteld of zij een rol voor zichzelf zagen 

weggelegd bij het reguleren van de vuren tijdens de jaarwisseling of andere partijen in het gebied 

wisten die hierin een verantwoordelijkheid konden en zouden willen nemen. Insteek hierbij was het 

reguleren van het aantal vuren, de plaatsen waar gebrand zou kunnen (mogen) worden en de 

materialen die gebrand mochten worden. Het alternatief zou zijn om streng handhavend op te 

treden tegen overtredingen van het voornoemde verbod tijdens de jaarwisseling. 

 

Door de vertegenwoordigers van de bewonersverenigingen is aangegeven dat zij positief staan 

tegenover het voornemen om de openbare vuilverbrandingen een halt toe te roepen. De 

bewonersorganisaties zien echter geen rol voor zichzelf bij het reguleren van de vuren, onder meer 

vanwege de vrees voor represailles. Ook wisten zij niet een partij aan te wijzen die mogelijkerwijs 

wel een rol zou kunnen hebben bij het reguleren van de vuren.  

 

Gelet op het vorenstaande heeft het college besloten stringent op te treden tegen het verbranden 

van afval tijdens de jaarwisseling. De concentratie van de aandacht in de handhaving zal daarbij 

liggen op die gebieden (hierna: concentratie gebied) waar het de afgelopen jaren vooral ontspoord 

is, waaronder met name Gorecht. 

 

In de weken voorafgaande aan de jaarwisseling zal een communicatiecampagne worden gehouden 

om deze doelstelling te ondersteunen. Ook zal in de periode voor de jaarwisseling door de 

Buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) in het concentratie gebied extra worden 

gepatrouilleerd waarbij extra gelet zal worden op de aanwezigheid van afval. Waar mogelijk zal 

met de eigenaren van dat afval in gesprek worden gegaan om hen nogmaals uitdrukkelijk te wijzen 

op het verbod om afval te verbranden.  
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Tijdens oudejaarsavond zal in het concentratiegebied een continu een treintje van politie, 

brandweer en IBOR aanwezig zijn daar waar branden worden gesticht snel te kunnen ingrijpen, 

blussen en opruimen. Om de politie effectief te kunnen laten optreden tegen het slepen met afval 

zal door gebruikmaking van een zogenaamde lichte bevelsbevoegdheid van de burgemeester, 

genoemd in artikel 172 lid 3 van de Gemeentewet, een verbod op het transporteren van afval e.d. 

worden afgekondigd voor oudejaarsdag (vanaf het moment dat de vuilstort gesloten is) en 

nieuwjaarsdag tot 24:00 uur. Dit verbod zal overigens niet slechts gelden voor het 

concentratiegebied maar voor de gehele gemeente, mede om uitwijkgedrag te voorkomen. Om de 

voorgenomen aanpak mogelijk te maken is extra politie- en brandweercapaciteit vereist. Deze is 

gevraagd en toegezegd.  

 

Buiten het concentratiegebied geldt ook dat er geen afval verbrand mag worden en of vuren 

worden aangelegd anders dan vuurkorven en vuurtonnen. Het ontbreekt echter aan voldoende 

capaciteit om in geheel Hoogezand / Midden-Groningen op een zo intensieve wijze te handhaven 

als in het concentratiegebied. Dat betekent niet dat buiten het concentratiegebied niet zal worden 

opgetreden. Voor die gedeelten van Midden-Groningen zullen de normale treintjes van politie, 

brandweer en IBOR op afroep via 112 beschikbaar zijn. 

 

Nieuwjaarsbeleid 2020:  

Direct na de jaarwisseling zal worden begonnen met het opstellen van nieuw beleid voor de 

toekomstige jaarwisselingen. Bij het opstellen van dit nieuwe beleid zal uw raad nauw worden 

betrokken.  

 

Het nieuwe beleid zal er op gericht zijn om de jaarwisseling voor iedereen een leuk feest te laten 

zijn. Naast de toegestane vuurkorven en vuurtonnen wordt via de ontheffing van de Apv de 

mogelijkheid van vreugdevuren uitdrukkelijk open gehouden, maar dan onder strikt voorwaarden. 

Deze voorwaarden zullen onder andere betrekking hebben op; eigenaarschap, de plaats en omvang 

van het vreugdevuur en het uitsluitend verbranden van schoon hout.   

 

Vuurwerkvrije zone: 

Nauw verband met de hierboven beschreven problematiek is de overlast die met name oudere en 

kwetsbare groepen in de samenleving ondervinden door het knallen van vuurwerk. Vanwege die 

reden is contact gezocht met De Burcht om te onderzoeken of er behoefte bestaat aan het 

afkondigen van een vuurwerkvrije zone. Vanuit De Burcht is aangegeven dat deze behoefte 

inderdaad bestaat. Reden waarom het college een vuurwerkvrije zone wil aanwijzen rondom De 

Burcht. Binnen deze zone, die zal worden aangegeven door middel van borden, mag nooit vuurwerk 

worden afgestoken. Buiten deze zones mag alleen vuurwerk worden afgestoken van 31 december 

2019, 18:00 uur tot 1 januari 2020, 02:00 uur. Ook het vuurwerkverbod zal in de  

communicatiecampagne worden meegenomen.  
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Met bovengenoemde maatregelen hopen wij de oudejaarsviering voor iedere inwoner een gezellig 

gebeuren te laten zijn. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


