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Voorgesteld besluit raad
Kennis te nemen van de beantwoording van de artikel 45 vragen over vuurwerk zoals in de
informatienota voor de raad is verwoord.
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Wij stellen u voor kennis te nemen van:
De beantwoording door het college van de artikel 45 vragen van de fracties van D66, ChristenUnie en
GroenLinks over vuurwerk
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1. Hoe vaak is de politie bij de voorgaande jaarwisseling in Zwolle handhavend opgetreden? En
waaruit bestornd dat optreden precies?
Tijdens de jaarwisseling 2017/2018 hebben er in totaal 4 aanhoudingen plaatsgevonden tijdens de
uitgaansnacht van oud&nieuw. 2x voor het niet voldoen aan een bevel op vordering, eenmaal voor
mishandeling en eenmaal voor belediging. Daarmee was de situatie naar het oordeel van de politie
vergelijkbaar met een “normale” zaterdagnacht in het uitgaansweekend.
2. Hoe vaak was vuurwerk onderdeel van geweld tegen hulpverleners en handhavers tijdens de
voorgaande jaarwisseling in Zwolle?
Hiervan was geen sprake tijdens de jaarwisseling 2017/2018.
3. Kunt u aangeven in welke wijken en buurten van Zwolle de overlast door vuurwerk het
grootst was?
Uit cijfers van de politie over een periode van 16 dagen (22 december 2017 t/m 6 januari 2018) blijkt
dat het aantal meldingen over vuurwerkoverlast in Ittersummerlanden (10) en Stadshagen Schoonhorst
(7) het grootst was.
4. Bent u bereid de komende jaarwisseling te inventariseren in welke wijken en buurten de
overlast het grootst is? Zo ja, wilt u de gemeenteraad in het voorjaar van 2019 informeren
over de resultaten?
Zoals elke jaarwisseling registreert de politie het aantal meldingen over vuurwerkoverlast. Het college
zal de raad hierover vervolgens in het voorjaar informeren.
Vraag 5 t/m 9.
Deze vragen gaan over het inzetten van specifieke maatregelen om vuurwerkoverlast te beheersen,
vooruitlopend op een analyse van de aard en omvang van vuurwerkoverlast. Het college zal, zoals
aangegeven bij het antwoord op vraag 4, in het voorjaar de raad hierover informeren. Daarbij zal het
college ook bij andere gemeenten nagaan wat de ervaringen zijn met de inzet van vuurwerkvrije zones
en een centrale vuurwerkshow. Het college biedt deze informatie vervolgens bij de raad aan in de vorm
van een opinienota, waarna de raad zich kan uitspreken over het vervolg.
Het is goed om hierbij te vermelden dat er in 2015 op verzoek van de raad een uitgebreid onderzoek
heeft plaatsgevonden naar vuurwerkoverlast in Zwolle. Dit onderzoek bestond uit een analyse van de
geregistreerde vuurwerkoverlast, het benaderen van het burgerpanel en gesprekken op wijkniveau met
bewoners en professionals.
In een informatienota van 3 december 2015 heeft het college de raad hierover geinformeerd. In deze
nota concludeerde het college het volgende:
Een van de beschikbare instrumenten is het instellen van zgn. vuurwerkvrije zones in kwetsbare
gebieden door het college. De Algemene Plaatselijke Verordening biedt hiervoor de mogelijkheid.
Vuurwerkvrije zones kunnen ingesteld worden op tijdstippen dat het afsteken van vuurwerk is
toegestaan. Volgens landelijke regelgeving is dat op 31 december vanaf 18:00 uur t/m 1 januari 02.00
uur. Zoals hierboven is aangegeven blijkt echter uit het burgerpanelonderzoek dat de meeste overlast
wordt ervaren op tijdstippen dat het afsteken van vuurwerk niet is toegestaan namelijk voor 31
december 18:00 uur en na 1 januari 02:00 uur. Het instellen van vuurwerkvrije zones zal daarom
weinig bijdragen aan de beperking van overlast. Andere instrumenten zoals meer handhaving door de
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politie of het organiseren van vuurwerkshows op wijkniveau hebben naar verwachting beperkte
effectiviteit.
Dergelijke maatregelen leiden naar het oordeel van het college hooguit tot verplaatsen van overlast of
tot concentratie daarvan in een beperkte tijdsperiode. Hierbij verwijst het college tevens naar een
eerdere beantwoording van artikel 45 vragen over dit onderwerp van 21 februari 2013 die bij deze
informatienota is gevoegd.
De raad heeft deze nota op 2 februari 2016 in een informatieronde besproken. De raad achtte zich
destijds daarmee volddoende geinformeerd.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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Beantwoording artikel 45 vragen D66, ChristenUnie en GroenLinks inzake

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 11-12-2018

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 januari 2019,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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