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Onderwerp 

Afdoening motie: ‘Concrete uitwerking aanbevelingen OVV-rapport’ 

  

   

Uw raad heeft tijdens de behandeling van de raadsmededeling inzake Reactie Onderzoeksraad voor 

Veiligheid ‘Vliegvuur op Scheveningen’ (RIS303630) op 17 oktober 2019 de door het raadslid de heer 

Grinwis ingediende motie  ‘Concrete uitwerking aanbevelingen OVV-rapport’ (RIS303761) 

aangenomen.  

 

Deze motie luidt als volgt: 

 

constaterende, dat:  

 de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) in zijn rapport verschillende aanbevelingen doet op het 

gebied van procedures, het contact met bouwers en het vermijden van rollenvermenging; 

 het college in zijn reactie laat weten dat ze “de conclusies volledig onderschrijven en de 

aanbevelingen van de OvV overnemen”; 

 het college hiertoe onder andere voornemens is de vreugdevuren vergunningplichtig te maken, te 

komen met een handhavingsplan en een strikte rolverdeling van burgemeester en college te 

hanteren;    

 

overwegende, dat:  

 zowel de aanbevelingen van de OvV als de reactie van het college op de aanbevelingen op 

verschillende plekken ruimte laten voor concretisering en specificering; 

 het college in zijn reactie schrijft “alles op alles te zetten om de vreugdevuren veiliger en de 

organisatie transparanter te maken”;  

  

verzoekt het college: 

 een uitwerking van de verschillende overgenomen aanbevelingen schriftelijk aan de raad te doen 

toekomen, waarbij in ieder geval de concrete vergunningsvoorwaarden, het uitgewerkte 

handhavingsplan en de strikte rolverdeling, waaruit duidelijk wordt welke rol de gemeente op 

welk moment aanneemt, duidelijk worden,  

 

 

Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie.  
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In haar rapport van 3 oktober 2019 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) de volgende 

aanbevelingen aan de burgemeester van Den Haag gedaan:  

 

Stel bij de organisatie van vreugdevuren proportionele eisen aan de veiligheidsorganisatie 

van dit grootschalige publieksevenement. Dit betekent het volgende: 

a) Kies voor de (juridische) procedures, structuren en organisatorische waarborgen die het proces 

van risico-inventarisatie, de helderheid en inzichtelijkheid van de veiligheidsmaatregelen en het 

toezicht daarop en de handhaving daarvan zoveel mogelijk in de hand werken. Betracht daarbij 

transparantie, respecteer (laagdrempelige) inspraakmogelijkheden van derden en benut de 

evaluaties. De bestaande vergunningsprocedure voor evenementen van de gemeente Den Haag 

kan hiertoe als uitgangspunt dienen. 

b) Vergewis dat de aanvrager van de vergunning in staat is om uitvoering te geven aan de 

verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de vergunning. 

c) Vermijd zoveel mogelijk vermenging van rollen als toezichthouder, vergunningverlener en 

facilitator. 

 

Zoals bekend heeft het college na het verschijnen van het rapport direct besloten dat de vreugdevuren 

niet langer als uitzondering via een gedoogconstructie met een convenant konden plaatsvinden, maar 

enkel met een reguliere evenementenvergunning. Dit conform voormelde aanbeveling van de OVV 

onder a. De vergunningsprocedure biedt mogelijkheden om specifieke eisen aan de organisatie van de 

vreugdevuren te stellen en tevens helderheid te scheppen in de rol- en verantwoordelijkheidsverdeling 

van alle betrokken partijen. Bovendien ontstaat met een vergunning een kader om voor iedereen 

(inclusief omwonenden) duidelijk en transparant te maken wat de risico’s van het evenement zijn en 

welke maatregelen worden genomen om deze risico’s te beperken, hierover een zienswijze te kunnen 

indienen en waartegen beroep en bezwaar openstaat.  

 

Aanvragen voor vreugdevuren worden getoetst aan het evenementenkader en voor een advies 

voorgelegd aan de hulpdiensten. In deze toets wordt rekening gehouden met in ieder geval 

onderstaande criteria:  

 de omvang van de vuurstapels;  

 de wijze waarop en waar de stapels gebouwd mogen worden;  

 het te gebruiken materiaal en hulpmiddelen voor opbouw;  

 de inrichting van het evenemententerrein;  

 het opstellen van een zeer uitgebreid veiligheidsplan;  

 de invloed van de weersomstandigheden op het ontsteken van de vuurstapels;  

 het aanvragen van verschillende ontheffingen (APV en de Wet Milieubeheer); en 

 de wijze van ontbranding van de vuurstapels.  

 

Nadat deze toetsing heeft plaatsgevonden en dit samen met het advies door de hulpdiensten tot een 

positief oordeel heeft geleid, worden in de vergunning heldere eisen opgenomen waaraan het 

evenement en de organisatoren moeten voldoen om het evenement veilig te laten verlopen. Onderdeel 

van dit proces is de beoordeling of de aanvrager van de vergunning in staat is uitvoering te geven aan 

de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de vergunning, conform bovengenoemde aanbeveling 

van de OVV onder b.  

 

Tot slot wordt, conform de aanbeveling van de OVV onder c., een strikte rolverdeling aangehouden die 

aansluit bij de wettelijke bevoegdheden van de burgemeester en van het college van burgemeester en 

wethouders, alsmede de verantwoordelijkheidsverdeling binnen het college. 
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De toepassing van deze werkwijze voor komende jaarwisselingen is geborgd in de reguliere procedure 

zoals die geldt voor alle evenementen. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris a.i., de wnd. burgemeester, 

 

Ilma Merx Johan Remkes 

 

 

 

 


