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1. Aanleiding  

1.1 Aanleiding 

Vanwege COVID-19 is de jaarwisseling dit jaar weer anders dan we gewend zijn. Vanwege de huidige maatregelen 

zijn evenementen (waarschijnlijk) niet mogelijk en ook veel activiteiten en gewoontes zullen dit jaar weer anders 

zijn dan ‘’normaal’’. Het traditionele carbidschieten zal dit jaar wel doorgang vinden. Er geldt dit jaar wederom 

een vuurwerkverbod om de zorg te kunnen ontlasten.  

 

1.2 Doel coördinatieplan 

De afspraken tussen de betrokken veiligheidspartners en inwoners worden in dit draaiboek vastgelegd. Dit zijn 

bijvoorbeeld risicolocaties, scenario’s en de onderlinge communicatie. Het coördinatieplan is gericht op een zo 

veilig en gezond mogelijk verloop van de jaarwisseling. Het openbare leven moet zo goed als mogelijk blijven 

functioneren en de veiligheid en gezondheid van onze inwoners, deelnemers, bezoekers en hulpdiensten moet 

gewaarborgd blijven.  

 

1.3 Relatie met andere draaiboeken  

De politie en andere hulpdiensten hebben voor deze jaarwisseling ook draaiboeken/veiligheidsplannen opgesteld. 

Deze draaiboeken zijn onderling allemaal met elkaar verbonden. Dit coördinatieplan vervangt niet de 

onderliggende planvorming van de politie en andere hulpverleningsdiensten en biedt een totaaloverzicht van de 

belangrijkste risico’s en de genomen maatregelen.  

Halverwege januari 2022 zal de jaarwisseling met de betrokken veiligheidspartners geëvalueerd worden.  
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2. Jaarwisseling 2021-2022 
Dit hoofdstuk geeft de verschillende afspraken tussen partijen weer. Daarnaast beschrijft dit hoofdstuk de 

activiteiten en de locaties die van toepassing zijn op de dagen rondom en tijdens de jaarwisseling.  

2.1 Communicatielijst 

Zie bijlage 6.1 

2.2 Planning 

Deadline Wie Taak 

24 december Actie   Instellen whatsapp groep jaarwisseling & aanleveren tel.nr’s bij 

politie 

31 december Actie politie Telefonisch briefen burgemeesters 

1 januari voor 

07:00 uur 

Actie politie Journaal jaarwisseling sturen naar burgemeesters en  

 &   

1 januari voor 

08:00 uur 

Actie politie Aanleveren van een (schriftelijke) lijst met nog niet afgehandelde 

probleem- en schadegevallen bij de coördinator Gemeentewurk. 

1 januari voor 

12:00 uur 

Actie  Aanleveren inschatting schade en schadebedrag 1 januari voor 

12:00 uur bij de Burgemeesters,  &  

1 januari 

z.s.m. 

Actie  Na ontvangen schadebedrag – Doorsturen schadebedrag afdeling 

communicatie.  

Week 1 Actie  Aanleveren samenvatting verloop jaarwisseling bij  

 

Week 1 Actie  Aanleveren journaal jaarwisseling bij  &  

 

Week 1 Actie Feiligens Evaluatie tussen burgemeesters, Feiligens, politie; zijn er nog 

actiepunten? 

Week 2 Actie Team Feiligens Evalueren en schrijven evaluatieverslag 

Week 3 Actie   Evaluatie jaarwisseling opmaken voor College van B&W 

 

2.3 Lokale afspraken gemeente en partners 

Afspraken coronaregelgeving:  

• Vuurwerk is niet toegestaan, behalve categorie F1 – sterretjes, trektouwtjes, sierfonteintjes etc.; 

• De op dit moment geldende coronaregels; 

• Feesten zijn niet toegestaan; 

• Vreugdevuren zijn niet toegestaan; 

• Carbidschieten is toegestaan, zie hoofdstuk 3.1. 

 
Schouw  

Om een goed beeld te krijgen van de risico’s in de gemeente is het belangrijk om een integrale schouw te 

organiseren tussen 1 december en 31 december. Schouwen is het controleren/preventief toezicht houden op 

ongebruikelijke of verdachte zaken. Schouwen wordt bijvoorbeeld in probleemstraten, bij opslagplaatsen van 

bedrijven, kwetsbare objecten en of slooppanden gedaan.  Gemeente (toezichthouders, Gemeentewurk), politie, 

brandweer en lokale partners maken in de aanloop naar de jaarwisseling en op 31 december een ronde door de 

gemeenten en zijn hierbij alert op grote stapels afval, zoals hout, kerstbomen, pallets en andere brandbare 

materialen. Wanneer dit geconstateerd wordt, wordt in overleg met / , de 

brandweer en de politie besloten of deze stapel wordt verwijderd.  

 
De informatie kan door worden gegeven aan / , 
e-mail: @noardeast-fryslan.nl / @noardeast-fryslan.nl  
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Afspraken Gemeentewurk 

De storingsnummers van de gemeente zijn tijdens oud en nieuw bereikbaar. Wanneer er een melding met 

betrekking tot de jaarwisseling binnenkomt, moet deze melding door worden gekoppeld aan de coördinator 

jaarwisseling van Gemeentewurk –  

 

Van gemeentezijde zijn er op 31 december van 20.30 uur tot 06.00 uur meerdere medewerkers en vrachtauto’s 

met kraan beschikbaar en stand-by. 

 

Op nieuwjaarsdag is een volgende ploeg mensen beschikbaar vanaf circa 08.00 tot zolang dit nodig en vereist is. 

Bij (dreigende) gladheid heeft de gladheidbestrijding prioriteit boven de inzet bij de oud- en nieuwviering. Er zal 

dan geprobeerd worden op voorhand preventief te strooien. 

 

Afspraken Tafersjoch en Handhavenjen - Gemeentewurk 

Gemeentelijke objecten die gevoelig zijn voor vernieling worden tijdelijk weggehaald of afgeschermd. Het gaat 

dan om oud papiercontainers, kledingcontainers, parkeermeters en dergelijke. Ook attendeert Gemeentewurk en 

de eenheid Tafersjoch en Handhavenjen particulieren erop dat ze de losse materialen weg moeten halen en 

eventueel begin januari terug kunnen plaatsen.  

 

Wanneer een melding binnenkomt (van politie of via een ander kanaal) over een risico object en/of onbekend is 

waar het voor dient, nemen eerst de boa’s/toezichthouders hier een kijkje om de situatie te beoordelen en 

misschien kunnen achterhalen van wie het is waardoor contact kan worden gezocht met de eigenaar. Indien er 

geen eigenaar bekend is gaan we over tot opruimen, in samenwerking met Gemeentewurk. 

 

Afspraken Politie - Gemeentewurk 

Op verzoek van de politie komt de gemeente in actie door in eerste instantie contact op te nemen met de 

coördinator Gemeentewurk. Indien de medewerkers van de gemeente het niet verantwoord vinden om in actie 

te komen, dan zal intern terugkoppeling plaats vinden met  c.q. de politie voor 

eventuele politiebescherming of terugtrekking. 

 

Afspraken vreugdevuren 
Vreugdevuren zijn dit jaar niet toegestaan en kleine brandjes geen prioriteit. Wanneer er een vreugdevuur wordt 
geconstateerd dan wordt altijd contact opgenomen met de brandweer, politie en de coördinator van de 
gemeente. In gezamenlijkheid wordt beoordeeld op gevaar en of de doorgang voor hulpdiensten niet wordt 
belemmerd.  
 
Toezicht en handhaving vreugdevuren  
Het toezicht op het opbouwen en branden van de vreugdevuren is een gezamenlijke activiteit van gemeente, 
brandweer en politie. Er zijn een tweetal scenario’s mogelijk:  
 
1. Opbouw van een bult, op waarvoor geen ontheffing is verleend.  
In de aanloop naar oud en nieuw wordt door de instanties nauwlettend in het oog gehouden of er afvalstoffen 
worden aangedragen voor eventuele niet legale vuren. Die worden dan vooraf opgeruimd. De aanpak is dan als 
volgt:  
1. Gemeente stelt vast dat opruimen gewenst is;  

2. Opdracht aan Gemeentewurk om op te ruimen;  

3. In samenspraak met politie beoordelen of eventuele begeleiding noodzakelijk is;  
4. Door gemeente en politie wordt uitgezocht of veroorzaker kan worden achterhaald. Waar mogelijk wordt 
proces-verbaal opgemaakt.  
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2. Aangestoken vreugdevuur, op locatie waarvoor geen ontheffing is verleend.  
Indien illegale vreugdevuren worden aangetroffen zullen door gemeente, brandweer en politie de nodige acties 
worden ondernomen waardoor het illegale vreugdevuur zal worden beëindigd. De aanpak is dan als volgt:  
1. Gemeente stelt vast dat beëindigen vuur nodig is;  

2. Brandweer blust onder begeleiding politie;  

3. Gemeentewurk ruimt op onder begeleiding politie;  

4. Gemeente en politie proberen veroorzakers te achterhalen. Waar mogelijk wordt proces-verbaal opgemaakt.  
 

Provinciale wegen 

De provincie zorgt zelf voor afhandeling van schade aan haar eigendommen. Bovendien heeft de provincie een 

vrachtauto met bediening beschikbaar welke, indien noodzakelijk, onder politiebegeleiding uitrukt. Wanneer de 

calamiteitdienst van de provincie uitgerukt is, kan de gemeente eventueel (op een andere locatie) assistentie 

verlenen. Dit wordt dan opgenomen met coördinator Gemeentewurk. De kosten zullen door de provincie aan de 

gemeente vergoedt worden. 

 

Beveiliging 

Rondom Marrum, Anjum, Oudwoude en Damwoude/De Westereen wordt beveiliging ingezet. De beveiliging zal 

in beide gemeenten surveilleren op 31 december van 20:00 - 06:00 uur.  

 

De beveiliging maakt gebruik van auto’s van Gemeentewurk, deze worden bij Commitment Security afgeleverd. 

 maakt hierover een afspraak met Commitment Security.  

 

Schade en aangifte 

Bij schade aan gemeentelijke eigendommen kan de gemeente zich als benadeelde partij voegen in het strafproces. 

Het verhalen van schade op de dader is niet alleen vanuit financieel (kostendekkend) oogpunt van belang. Het 

blijkt ook effectief middel om vandalisme tegen te gaan en te voorkomen. Het recht om te voegen komt toe aan 

iedere partij die rechtstreeks schade heeft geleden door een strafbaar feit dat aan een verdachte ten laste is 

gelegd. De Officier van Justitie vraagt aan de strafrechter zich niet alleen uit te spreken over het strafbare feit maar 

ook over toewijzing van een vergoeding van geleden schade. Gemeenten hoeven in dat geval geen civiele 

procedure meer te starten. Omdat voeging een soort ‘procedure binnen een procedure’ is, heeft de strafrechter 

slechts beperkte tijd en middelen om de schade te beoordelen. Hij beoordeelt daarom of de schadevordering 

relatief eenvoudig kan worden vastgesteld en of de schade door het strafbare feit is veroorzaakt. Het is dus nodig 

een duidelijk gegronde vordering aan te brengen. Is dit niet het geval, dan zal de strafrechter de vordering 

verwijzen naar de civiele rechter. Het indienen van de vordering in het strafproces gebeurt met een speciaal 

voegingsformulier. 

 
Hierna wordt specifiek ingegaan op het invoegen rondom de jaarwisseling. Want bij oud en nieuw komt deze 
procedure het vaakst voor.  
 
Stappenplan  
1. Benoem op tijd een coördinator schade jaarwisseling ( .  

2. De gemeente inventariseert de schade na de jaarwisseling zo snel mogelijk.  

3. De gemeente neemt contact op met de politie over de schade (overleg 3 januari).  

4. De politie gaat na of er bij de schade een verdachte is aangehouden.  

5. De gemeente vult het voegingsformulier benadeelde partij 2 in en stuurt het naar het OM.  

6. Er komt een strafzaak tegen de verdachte (snelrechtzitting of themazitting).  

7. De rechter beoordeelt ter zitting of de vordering wordt toegewezen  
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Opschaling bij crises 
Wanneer er tijdens de jaarwisseling een crisis ontstaat kunnen de hulpverleningsdiensten besluiten op te schalen 
naar de ‘Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure’ (GRIP). De procedure kan worden gestart 
indien bij de bestrijding van (grootschalige) incidenten, rampen of crises en/of een dreiging hiervan duidelijk 
behoefte is aan multidisciplinaire coördinatie en/of een eenduidige aansturing van de inzet van de diensten door 
multidisciplinaire teams.  
 
Besluit tot opschalen  
Degenen die bevoegd zijn tot besluit tot opschalen naar een GRIP-fasering zijn:  
- Officieren van Dienst (OvD) van de kolommen, waaronder de OvD-Bevolkingszorg na overleg met de 
burgemeester/ gemeentesecretaris;  

- Leider Commando Plaats Incident (CoPI) of operationeel leider;  

- De Calamiteitencoördinator (CaCo) op de meldkamer, zoveel mogelijk in overleg met de OvD’s, en in die gevallen 
waar in de rampenbestrijdingsplannen aan scenario’s een GRIP 1 of 2 niveau is gekoppeld.  

 

2.4 Bestuurlijke verantwoordelijkheden  

De burgemeester is bevoegd indien het gaat om de handhaving van de openbare orde en veiligheid. De Tijdelijke 
Wet Maatregelen COVID-19 (TWM) in werking getreden en is dus tijdens de jaarwisseling van kracht. 
Bevoegdheden ten aanzien van de openbare orde, de WOM en ook COVID-bevoegdheden, liggen anders dan in 
de voorgaande periode (GRIP 4) vooral lokaal.  
 
Aangezien dit evenement zijn specifieke kenmerken van openbare orde kent, maar ook duidelijk kenmerken heeft 
van grootschalig multidisciplinair optreden en (voorbereiding op) rampbestrijding is het van belang tijdens het 
evenement de (bestuurlijke) coördinatie hierop in te richten.  
Hierbij gelden tijdens in essentie de volgende uitgangspunten:  

• Te allen tijde is het lokaal bevoegd gezag, dus de (loco-)burgemeester, leidend;  

• De normale bevoegdhedenstructuur conform de Gemeentewet en de Wet veiligheidsregio’s is van 
toepassing. Het regionaal crisisplan en de daarin beschreven uitvoeringsprocessen zijn leidend. Een 
(dreigende) ramp of zwaar ongeval c.q. een grootschalige ordeverstoring wordt gezien als een (mogelijke) 
situatie waarvoor conform de regionale GRIP-procedure opgeschaald kan worden;  

• Indien er sprake is van (een dreiging van) een ernstige calamiteit of openbare ordeverstoring berust de 
verantwoordelijkheid bij de (loco-) burgemeester. De burgemeester is op grond van artikel 174 lid 2 
Gemeentewet bevoegd bij de uitoefening van het toezicht op openbare samenkomsten en 
vermakelijkheden, alsmede op de voor het publiek openstaande gebouwen, bevelen te geven die voor de 
bescherming van veiligheid en gezondheid nodig zijn;  

• Indien er sprake is van (een dreiging van) een ernstige calamiteit of openbare orde probleem berust de 
verantwoordelijk over het doorgaan of beëindigen van dit evenement bij de (loco-) burgemeester. De 
betreffende bestuurder heeft op dat moment het opperbevel. Voor zover als mogelijk worden de te nemen 
beslissingen over het (tijdelijk) beëindigen van het evenement en/of andere te treffen maatregelen om de 
orde te herstellen in overleg gedaan met de driehoek.  
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Bestuurlijke instrumenten jaarwisseling 
Onderstaand kader geeft een overzicht van de bestuurlijke instrumenten weer die de gemeente kan inzetten, na 
inwinning van advies bij politie, ten behoeve van een veiliger verloop van de jaarwisseling. 
 

 Bestuurlijke instrumenten  
1. Het instellen van een alcoholverbod op bepaalde locaties.  
2. Het inzetten van cameratoezicht, waarbij camera’s tijdens de jaarwisseling live worden uitgekeken  
3. Het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied waardoor de mogelijkheid van preventief fouilleren ontstaat.  
4. Het opleggen van een last onder dwangsom om tot herstel van een met de wet strijdige situatie te komen of herhaling van 
een overtreding te voorkomen.  
5. Het opleggen van een preventieve dwangsom, indien gevaar dreigt dat in een bepaald situatie een overtreding zal worden 
begaan.  
6. Het opleggen van een gebiedsverbod, groepsverbod of meldplicht.  
• Gebiedsverbod: overlastgever mag een bepaalde periode niet in het aangewezen gebied komen.  
• Groepsverbod: overlastgever mag in een bepaald gebied zich niet met meer dan drie personen ophouden.  
• Meldplicht: overlastgever moet zich bij een instantie op een bepaald tijdstip melden.  
7. Het uitvaardigen van een noodverordening bij buitengewone omstandigheden. Van bedreiging van een vitaal belang dient 
sprake te zijn. Daarbij moeten de normale bevoegdheden ontoereikend zijn.  
8. Het sturen van waarschuwingsbrieven aan personen die voorgaande jaarwisseling voor overlast hebben gezorgd of 
gedurende het jaar regelmatig de openbare orde verstoren.  

2.5 Prioritering politie 

In het licht van de ontwikkelingen op Covid-maatregelen en een algeheel vuurwerkverbod zullen tijdens de 

jaarwisseling de handhavingsvraagstukken zich opstapelen. Dit is voor de politie wederom aanleiding om een 

prioritering af te spreken voor de inzet van de handhaving tijdens Oud en Nieuw. Deze prioritering komt overeen 

met de prioritering bij de vorige jaarwisseling.  

 

Tijdens de jaarwisseling 2021-2022 zijn de volgende prioriteiten gesteld1:  

1. veiligheid van hulpverleners;  

2. handhaving van de openbare orde; 

3. handhaven van het vuurwerkverbod; 

4. handhaven van de COVID-maatregelen.  

 

De inzet van de handhaving is altijd (mede) afhankelijk van de ernst, aard en omvang van de situatie. Bovenstaande 

prioritering is daarom geen ‘harde’ prioritering. Zoals als dat mogelijk is, zal de inzet gebaseerd zijn op een goed 

verloop naar een veilige viering van de jaarwisseling en zullen alle instrumenten ingezet worden om dit te 

realiseren. Er kunnen zich echter situaties voordoen dat de ernst, aard en omvang maken dat de veiligheid van 

hulpverleners en de handhaving van de openbare orde prevaleren boven het handhaven van het vuurwerkverbod 

en de Covid-maatregelen.  

 

Het is aannemelijk dat er tijdens de komende jaarwisseling Covid-maatregelen gaan gelden. In de handhaving richt 

de politie zich naast de handhaving op openbare orde ook op Covid-maatregelen. Indien de politie wordt 

geconfronteerd met grootschalige overtreding van de Covid-maatregelen, treedt zij niet eerder op dan in opdracht 

van de Algemeen Commandant (AC). 

 
Tolerantiegrenzen vanuit politie 

De politie treedt op als er sprake is van strafbare feiten en doet deze zo mogelijk stoppen. Met inachtneming van 

de beleidsuitgangspunten wordt het volgende niet getolereerd en treedt de politie direct op:  

•   

•  

 

•   

 
1 Worden/zijn besproken in de lokale driehoeksoverleggen. 

amolle
Tekstvak
Art. 5.1. lid 2 onder c Woo
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•  

 

  

•  

. 

•   

•  

Op lokaal niveau dienen er werkafspraken te worden gemaakt tussen politie, gemeentelijke handhavers en 

eventuele in te zetten beveiligingsbedrijven.  

 

Beleidsuitgangspunten2 

• Het politiële optreden dient in alle gevallen gekenmerkt te worden door een zorgvuldige afweging van 

enerzijds de inbreuk op de rechtsorde en anderzijds de consequenties die het optreden tegen die inbreuk 

met zich brengt. In alle omstandigheden dient er met het optreden naar gestreefd te worden een de-

escalerend effect te bewerkstelligen. Een eventueel optreden heeft een gefaseerd karakter. Het beleid is 

gericht op risicobeheersing en niet op risico-uitsluiting.  

• In het gevoerde beleid staat de effectiviteit van de handhaving en het herstellen van de openbare orde, 

veiligheid en strafrechtelijke rechtsorde centraal. Steeds zal moeten worden nagegaan in welke mate het 

politieoptreden effect zal hebben op het verloop van de gang van zaken en of optreden verantwoord is in 

het licht van de openbare orde en veiligheid.  

• Tegen hinderlijk gedrag en/of agressie en geweld ten aanzien van medewerkers met een publieke taak wordt 

zoveel mogelijk direct opgetreden. Het optreden dient gericht te zijn op beëindiging en verdachten worden 

zoveel als mogelijk direct aangehouden.  

• Ook tegen openlijk geweld, brandstichting en vernieling wordt zoveel mogelijk direct opgetreden. Dit geldt 

eveneens voor het afsteken of in bezit hebben van vuurwerk dat is verboden op basis van het 

vuurwerkbesluit. Optreden tegen vuurwerk is mede afhankelijk van de ernst, aard en omvang van de situatie 

en de handhavingscapaciteit die op dat moment voor handen is.  

• Een (eventuele) interventie gebeurt zoveel als mogelijk in fasen. Dat wil zeggen dat betrokkenen (uit regulier 

betrokken organisaties en in reguliere werkprocessen) in eerste aanleg eerste aanspreekpunt zijn. Als dat 

niet meer kan of verantwoord is, wordt een eventuele interventie met een gefaseerd karakter gepleegd en/of 

opgeschaald, met in achtneming van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. De politie probeert 

personen te blijven aanspreken op hun gedrag. Dialoog en de-escalatie zijn in beginsel leidend. Steeds wordt 

getracht weer terug te keren naar de voorgaande fasering.  

• Indien wanordelijkheden aanhouden dan wel grootschalig worden, treedt de mobiele eenheid (ME) in 

opdracht van de AC op. Voorafgaand aan de feitelijke inzet van de ME zal zoveel als mogelijk vooraf 

toestemming gevraagd worden aan het bevoegd gezag (burgemeester). Indien dit niet mogelijk is, zal het 

bevoegd gezag zo spoedig mogelijk na de inzet worden geïnformeerd.  

• Wanneer ME-inzet niet aan de orde is worden de ME-leden in principe onder aansturing van de operationeel 

leidinggevende ingezet ter ondersteuning van de basispolitiezorg, waarbij ze snel kunnen opschalen naar ME 

mocht dat nodig zijn. Het tenue van de ME is afhankelijk van de situatie en kent drie fasen, in 

beschermingsmaatregelen oplopend van standaard politie-uniform met cap en zonder bescherming (fase 1) 

tot ME pak met volledige bescherming, helm en schild (fase 3). In fase 3 is sprake van een feitelijke ME- 3 

inzet, waarbij de politie vooraf toestemming vraagt aan het bevoegd gezag (burgemeester) of indien dat niet 

mogelijk is, zo spoedig mogelijk naderhand contact opneemt.  

• Het politieoptreden kan eventueel tijdelijk worden uitgesteld, indien gevaar voor escalatie aanwezig is of 

indien door optreden de veiligheid van personeel of derden gevaar loopt. Wanneer strafbare feiten worden 

gepleegd, wordt waar mogelijk tot aanhouding overgaan. Hierbij dient voldoende geschikte politiecapaciteit 

beschikbaar/ aanwezig te zijn om de aanhoudingen verantwoord te kunnen doen en af te handelen. Wanneer 

de aanhouding op dat moment niet gewenst is of de situatie dreigt te escaleren, dan is het mogelijk de 

 
2 Worden/zijn besproken in de lokale driehoeksoverleggen. 

 

amolle
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aanhouding uit te stellen of geen aanhouding te verrichten. In deze gevallen wordt zoveel als mogelijk 

informatie verzameld om een eventuele aanhouding op een later (veiliger) moment mogelijk te maken (o.a. 

vaststellen identiteit, getuigen, camerabeelden). 

Vanuit de Brandweer 

Brandweer Fryslân heeft voor de jaarwisseling 2021-2022 drie aandachtspunten opgesteld, die van belang zijn: 

1. Veilig kunnen optreden -> de treintjesmethodiek wordt geadviseerd;  
2. Brandonveilige situaties worden vooraf zoveel mogelijk voorkomen; 
3. Prioriteit is redden van mens en dier.  
4. Het blussen van vreugdevuren heeft lagere prioriteit. 

 

 

 

2.6 Prioritering Openbaar Ministerie 

Het Openbaar Ministerie koerst rond de jaarwisseling aan op lik-op-stuk beleid, met name waar het gaat om 
geweld tegen hulpverleners. Intentie is om waar dat kan mensen z.s.m. voor te geleiden en naar een snelzitting te 
laten gaan. Belangrijk is dat alle incidenten goed in beeld worden gehouden en dat al deze incidenten, waar dit 
mogelijk is, voor O&N van volgend jaar netjes worden afgedaan 
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3. Carbidschieten 

3.1 Regelgeving carbidschieten 

▪ Bij het carbidschieten mag alleen gebruik gemaakt worden van één of meerdere (melk)bus/ container/ 
opslagvat met een maximale inhoud van 40 liter; 

▪ Het carbidschieten mag geen gevaar opleveren voor mens en milieu; 
▪ Er mag geen schade worden aangericht aan gemeentelijke eigendommen; 
▪ De melder van het carbidschieten beschikt over een aanwijsbesluit van de burgemeester; 
▪ De melder van het carbidschieten beschikt over een recente en getekende verklaring van de eigenaar en/ of 

huurder van het terrein, waarin wordt aangegeven dat hij/ zij geen bezwaar heeft tegen gebruik van zijn 
grond voor carbidschieten; 

▪ Tijdens het carbidschieten moet de opgegeven contactpersoon telefonisch bereikbaar zijn. 
 

Coronaregels: 

• Men dient zich te houden aan de geldende coronarichtlijnen; 

• Maximaal 4 personen per carbidploeg, met onderling 1,5 meter afstand. Meerdere groepen van 4 personen 

binnen de carbidploeg op de aangewezen locatie zijn toegestaan wanneer dit mogelijk is qua ruimte op de 

locatie. Hier moet dezelfde schietrichting worden aangehouden van het door jullie ingediende plan; 

• Eten en drinken zijn toegestaan voor eigen gebruik, dit mag niet worden uitgedeeld onderling of verkocht; 

• Partytenten zoals beschreven in het coronaplan zijn alleen toegestaan voor eigen gebruik, bijvoorbeeld het 

drooghouden van materiaal; 

• Uiterlijk 16:30 stoppen met carbidschieten; 

• Feesten zijn niet toegestaan.  

• Publiek is niet toegestaan op de aangewezen locatie waar carbid wordt geschoten. De organisatie is hier 

verantwoordelijk voor. Spreek publiek aan dat zij weg moeten gaan, zo kunnen jullie voorkomen dat het 

carbidschieten onverhoopt stil moet worden gelegd.  

• Let op: De coronamaatregelen kunnen nog worden aangescherpt of veranderen.  

 

Eigen verantwoordelijkheid 
De betrokken personen blijven zélf verantwoordelijk voor het afschieten van carbid en zijn verantwoordelijk voor 
het waarborgen van de 1,5 meter afstand. Ook zijn zij zelf aansprakelijk voor eventuele schade aan derden.  
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3.2 Carbidschietlocaties Noardeast-Fryslân 

Plaats Locatie Aanspreekpunt Tel. nummer E-mail  

Augsbuurt Weiland, Lutjewoude 1    

Burdaard Hikkaarderdyk    

Blije Unemaloane 2    

Blije Farrewei  

 

  

Blije Perceel grasland Farebuorren 

31 

   

Burum Sportveld ‘Op de Hoogte’, 

Toutenburgstraat 

   

Dokkum Havelandoweg bij Probo     

Dokkum Havelandoweg bij Probo 

tweede aanvraag 

   

Dokkum Weiland, Pier Prinslaan    

Dokkum Weiland, Pier Prinslaan    

Dokkum  Harddraverspark    

Dokkum Harddraverspark     

Dokkum Harddraverspark    

Dokkum Van Kleffenstraat     

Ee Op het b veld te VV Oostergo, 

sportpark ‘De Streng, 

Stienfeksterwei 

   

Engwierum Stuk land gelegen naast 

autobedrijf Robroch, 

Dodingawei 5 

    

Ferwert Parkeerterrein sporthal de 

Heechfinne, 

Hegebeintumerdyk 

 

 

   

Foudgum Stuk land, Mellemawei / De 

Terp 

   

Ginnum Roordastrjitte 7     

Hallum Doniaweg    

Hantum Parkeerplaats 

korfbalvereniging 

    

Holwerd Haventerrein It Mûnerak    

Jannum Iedyk 11, stuk land achter 

woning 

    

Kollum Veld naast het huis, Oost 34    

Kollum Veld bij Riddersmaweg en 

Hesseweg 

   

Kollum Weiland, W.H. van 

Heemstraweg 17 

   

Kollum Wouddijk 5    

Kollum Achter huis, Van Limburg 

Stirumweg 25 

   

Kollum  Land aan de Dwarsryd    

Kollumerpomp Foijingaweg     

Kollumerzwaag Weiland, achter de Foarwei 31    

Kollumerzwaag Weiland achter huis, Cedelshof 

8 
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Kollumerzwaag Taeke Pieterslân 6      

Kollumerzwaag Taeke Pieterslân 6, tweede 

aanvraag 

   

Kollumerzwaag Foarwei 101     

Kollumerzwaag Foarwei 201    

Kollumerzwaag Oentzemastate    

Marrum Bouwland/weiland, 

Voerdeweg 1  

   

Metslawier Op het 

sportveld/evenemententerrein 

aan de Roptawei  

   

Morra Sportveld tussen Morra en 

Lioessens 

 

 

  

Munnekezijl Sportveld gelegen bij het 

dorpshuis, Zijlstrastraat 2 

   

Munnekezijl Op het land van Olde 

Borchweg 48 

   

Niawier Kaatsveld ‘’It Mearsfjild’’ 

Terpstrjitte 

   

Oudwoude De Wygeast  

 

  

Paesens Mûnewei 2 (achter de loods)    

Raard Weiland, tussen De Tange en It 

Fintsje 

   

Reitsum Klein perceel tegenover 

Flieterpsterdyk 10 

 

 

  

Ternaard Achter de stallen, It Skoar 2    

Ternaard Weiland, Koaiwei 3  

 

  

Ternaard Weiland, tussen de Lytse Wei 

1 en 5 

   

Triemen Triemsterloane 5     

Veenklooster Evenemententerrein aan de 

Nonnewei 

   

Westergeest Camping de Greidpôlle, Eelke 

Meinertswei 31 

   

Westergeest  Weiland, kruising Brewei / 

Eelke Meinertswei  

     

Wierum De Breedte   -  
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3.3 Carbidschietlocaties Dantumadiel 

Plaats Locatie Aanspreekpunt Tel. nummer E-mail  

Broeksterwâld Tienewei 14     

Damwâld Fermanjepaad 5    

Damwâld Weiland, Koarndyk    

Damwâld Weiland, Yndyksloane    

De Falom Achterwei 2    

De Falom Mûnewei 35     

De Westereen Evenemententerrein, 

Boppewei 2 

   

De Westereen Einde Fogelsang / 

Bûterwei 

   

De Westereen Perceel land achter 

Dwarsreed 1 tussen de 

Lange Reed en 

Dwarsreed 1 

  l  

De Westereen Weiland achter 

Foarstrjitte 75 (gem. 

Veenwouden, sectie L, 

nummer 100) 

   

De Westereen Weiland op de 

Krikelbeam 

    

Driezum Sportpark Treffers 

Heech 

    

Driezum Weiland, Wâlddyk 1    

Feanwâlden  De Flearen    

Feanwâlden Land voor huis 

Bûtefjild 1A 

   

Feanwâlden Ten westen van de 

Einekooi 

   

Feanwâlden Weiland, kruispunt 

Tienewei / Bûtefjild 

   

Readtsjerk Weiland, Boskwei 23  

 

  

Rinsumageast Eysingawei 24    

Rinsumageast Galgeheech 9     

Sibrandahûs Grasland bij boerderij, 

Burdaarderstrjitwei 17 

   

Wâlterswâld De Sânhârst     

Wâlterswâld Stuk land t.h.v. 

Blaulânsreed kruising 

Foarwei 

    

Wâlterswâld Weiland, Renou’s 

Reed 9 
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3.4 Afgekeurde carbidschietlocaties 

Locatie Activiteit Geen goedkeuring vanwege 

Kollumerzwaag – 

Bounswei 2A 

Carbidschieten Bezwaar ingediend 

Oostrum – Tichelwei Carbidschieten Meneer wou niet de juiste 

documenten aanleveren  

Ternaard – 

Holwerterdyk 

Carbidschieten Bezwaar ingediend  

Marrum – Wigleweg Carbidschieten Te laat ingediend  

 

3.5 Afgemelde carbidploegen vanwege verscherpte regelgeving 

Locatie Activiteit Reden 

Damwâld - 

Fermanjepaad   

Carbidschieten Aanscherping regels  

Munnekezijl – 

Zijlstrastraat 2 

Carbidschieten Aanscherping regels 

Oudwoude – De 

Wygeast 

Carbidschieten Aanscherping regels 

4. Vuurwerk 

4.1 Regelgeving 

Tijdens de jaarwisseling 2021-2022 is het verboden vuurwerk te verkopen en af te steken. Door corona hebben 

ziekenhuizen geen plek voor extra patiënten. Het kabinet besloot tot dit tijdelijke verbod. Het verbod op het 

verkopen en afsteken van vuurwerk geldt voor al het ‘oudejaarsvuurwerk’. Alleen fop- en schertsvuurwerk 

(categorie F1-vuurwerk) is nog wel toegestaan. Doordat de afsteektijden van vuurwerk terug zijn gebracht naar 0, 

mogen de boa’s alsnog handhaven op dit verbod.  

 

4.2 Vuurwerkoverlast 

- Wierum: Afgelopen jaren veel overlast van vuurwerk en carbid, voornamelijk buiten de jaarwisseling om en gaat 

het hele jaar door. Iniastrjitte, De Snikke, Thomas Jellesstrjitte, Kaatsveld. Vooral in de avonduren.  

- Tankstation Ee: Uniastrjitte. Twee jaar geleden is hier op het terrein van het tankstation veel vuurwerk afgestoken 

waar ook veel bezoekers aanwezig waren. Eigenaar heeft de gemeente destijds gevraagd hier aandacht voor te 

hebben in verband met de gevaarlijke combinatie van brandstoffen en vuurwerk. Daarom voor dit jaar ook weer 

opgenomen als aandachtslocatie. 

 

 



 

16 
 

5. Hotspots en leegstaande panden 

5.1 Hotspots en leegstaande panden 

Noardeast-Fryslân 

Plaats Adres Omschrijving 

Burdaard Kruising Burdaard Vaak brandstichting 

  Langslepend buurtconflict 

Dokkum Holwerderweg 21 GGD Testlocatie COVID-19 

Dokkum De Markt Jeugdoverlast afgelopen maanden  

  In beschermd stadsgezicht. Pand staat nog steeds leeg. Is vanaf de 

voorzijde wel dicht, achterzijde niet bereikbaar. Situatie is in 2017 niet 

veranderd. Niet direct gevaarlijk. De situatie is nog steeds gelijk. Geen 

direct gevaar. 

Dokkum Van Kleffenstraat 3A Gymzaal staat leeg. Geen direct gevaar. 

Dokkum Harddraversdijk 3 De Trimmer 

Dokkum Van Kleffenstraat 5 De Groen van Pinksterenschool. Klein deel wordt nog gebruikt. Geen 

gevaarlijke situatie 

Dokkum Rondweg-Noord Arriva remise.  

Dokkum De Veiling Mollemalocatie. Geen gevaarlijke situatie. Loods is aantal keren per jaar in 

gebruik voor verkoop. 

Dokkum Woudpoortbrug Wellicht een illegaal feest  

Ee Tankstation Vuurwerk wordt hier vaak centraal afgestoken 

   (leegstaand pand) 

  Woning zonder dak 

  Vervallen schuur, naast oude slagerij, binnen de bebouwde kom. Schuur is 

deels ingezakt. Er is verder niets veranderd t.v. 2016. Het hekwerk in de 

 staat er nog steeds. Gevaar is beperkt. 

  Vervallen, kleine schuur bij stal. In buitengebied, staat een eind van de weg, 

niet goed zichtbaar. Weinig gevaar. 

  Pand is verpauperd en staat leeg. Niet direct gevaar. 

  Woning is opgeknapt maar staat nog steeds leeg. Woning is dicht, geen 

risico. 

  Leegstaande woning 

Kollum Johannes 

Bogermanstraat 

GGD Testlocatie COVID-19 

Kollum Kerkstraat Bibliotheek en zalencentrum de Colle 

   

  Staat in de steigers en zou gevaar op kunnen leveren 

  De gehele straat is verpauperd 

  Gesloten pand o.g.v. artikel 13b Opiumwet  

  Geen verpauperde woning, wel achterstallig onderhoud. In dorp. Weinig 

risico. 

  , deels ingestort, ernstig bouwvallig. In buitengebied. 

   LET OP! Groot risico op brandstichting! 

  Leegstaande recreatie woning 

  Achterstallig onderhoud woning, erf wordt niet onderhouden. In 

buitengebied. Geen gevaar. 

Oudwoude Doorgaande weg I.v.m. vreugdevuren die hier vaak plaatsvinden 

  Vervallen woning, m.n. metselwerk. Woning wordt opgeknapt. 

Wierum Gehele dorp Vuurwerkoverlast maar ook vreugdevuren. Ze bouwen vaak iets op en 

halen het pas wel als de politie/handhaving er aan te pas komt (naast de 

zeedijk, tegenover het café) 
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  Onderschrijdt Bouwbesluit niveau bestaande bouw. Woning is bewoond.  

 

Hotspot Wierum 
In Wierum is het afgelopen jaar ingezet op een dorpsbrede aanpak. Helaas zijn er vanaf september alweer een 
20-tal meldingen binnen gekomen bij de politie. De overlast betreft voornamelijk vuurwerk en carbid schieten en 
dit al ver voor de jaarwisseling.  
Integrale aanpak 2021/2022 
1. Er wordt ingestoken op een preventieve insteek waarbij aandacht is voor tolerantie en acceptatie over en 

weer. 
2. De gemeente en ketenpartners blijven betrokken maar zijn niet sec verantwoordelijk. Wel laten voelen dat 

er nog steeds aandacht is vanuit gemeente, politie en partners voor Wierum. Zowel bij de buurt als bij 
dorpsbelang. 

3. Contacten met dorpsbelangen lopen via de dorpen coördinator. 
4. Er wordt ingestoken op de buurt door het welzijnswerk. 
5. De jongerenwerker steekt in op contact met de jongeren, in brede zin. Maar ook specifiek aandacht voor 

het carbidschieten an sich.  heeft wederom een aanvraag ingediend. 
6. Er wordt in kleine stapjes gewerkt. Dus inzetten op 1 actie en afhankelijk van vervolg wordt afgestemd over 

verdere acties. 
 

Dantumadiel  
 

Plaats Adres Omschrijving 

   

    

   

    

   

    

 

5.2 Hotspots niet toegestane vreugdevuren 

Vreugdevuren zijn NIET toegestaan 
 
Gemeente Noardeast-Fryslan: 
- Morra/Lioessens – Mûnewei/Moarsterwei 
- Engwierum – Hoek van De Buorren/It Roster 
- Hantum – Ternaarderwei 
- Ternaard – Bij VV Ternaard aan De Groedse 
- Metslawier – Feestterrein aan de Roptawei 
- Burdaard - Elk jaar vuur op kruispunt, ze weten dat dit niet is toegestaan. Hier ook alert op zijn en vooral 

namen noteren.  

- Wierum - zodra er sprake is van opbouw, afvalstoffen die ze daar neerleggen dan direct opruimen en 

weghalen! 

- Oudwoude – Ter hoogte van de  Hier wordt mogelijk alles voor de vuurbulten in Oudwoude 

verzameld. Graag hier alert op zijn! Start vaak om 02.00 uur met opbouw. Graag namen noteren. 

- Marrum – Kruising aan de Lage Herenweg/Ringweg 

 

 

  

amolle
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6. Bijlagen 

6.1 Communicatielijst jaarwisseling 

Organisatie Naam Functie Telefoonnummer 

Noardeast Fryslân  Johannes Kramer 
 

Burgemeester 
 

 
 

Dantumadiel Klaas Agricola Burgemeester  

Gemeente   
 

Beleidsadviseur Feiligens 
 

 
 

Gemeente  
 
Piketnummer Feiligens 

Junior Beleidsadviseur Feiligens  
 

 
 

 

Gemeente  Communicatie  

Gemeente  Communicatie   

Gemeente  
 

 

Juridisch adviseur (bereikbaar 
tijdens jaarwisseling) 
Juridisch adviseur (bereikbaar 
jaarwisseling) 

 
 

 

Gemeente  
 
Gemeente 
VM Dongeradeel 
VM Dantumadiel   
VM Kollumerland 
VM Ferwerderadiel 

 
 
 

 
 

 
 

 

Coördinator buitendienst 
/Gemeentewurk 
 
Kraanauto chauffeur 
Kraanauto chauffeur 
Kraanauto chauffeur 
Kraanauto chauffeur 
Openbare ruimte 
 
 
 

  
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 

Gemeente Piketnummer Toezicht & 
Handhaving 

 
 

Toezichthouders 30 dec 
 

 
 
 

 
 
Toezichthouders 31 dec 

 
 
 
 

 

Toezicht & Handhaving 
 
Teamleider  
Coördinator 
 
Toezichthouder 
Toezichthouder 
Toezichthouder 
Toezichthouder 
Toezichthouder 
 
 
Toezichthouder 
Toezichthouder 
Toezichthouder 
Toezichthouder 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Gemeente Piketnummer Milieu Asbest Toezichthouder Milieu Asbest  

Gemeente  OvD Bevolkingszorg gemeente 
  

Piketnummer 
 

 
 

Brandweer OvD brandweer district 
Noordoost –  
 

Piketnummer  

Provincie Fryslân  Calamiteiten coördinator  

Commitment Security  Coördinator beveiliging  

Politie Noardeast 
Fryslan/Dantumadiel 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

OC Friesland 
OPCO vroeg  
OPCO laat  
OPCO laat  
LC Zuid nacht  
LC Noord nacht  
OPCO vroeg 1 januari  

 
Evenementencoördinator 

 
OE Wijk 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bij spoed 112! 
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6.2 Communicatie beveiliging 

 

 

Contactpersonen Commitment Security  

Dag Datum Medewerker  Tel.nr. Van - tot Dienst 

Vr 31-12-2021   20:00-06:00 

uur 

Burdaard t/m Marrum 

Vr 31-12-2021   20:00-06:00 

uur 

Dokkum t/m Anjum 

Vr 31-12-2021   20:00-06:00 

uur 

Oudwoude, Kollum, 

Kollumerzwaag 

Vr 31-12-2021   20:00-06:00 

uur 

Damwâld, Driezum, De 

Westereen 

Vr 31-12-2021  

(coördinator) 

 20:00-06:00 

uur 
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Leeswijzer 
 
Het draaiboek is opgebouwd volgens het beproefde en binnen de Nederlandse Politie 
gestandaardiseerde 5-stappenplan, bestaande uit de hoofdstukken: 
 

1. Toestand 
2. Opdracht 
3. Uitvoering 
4. Verzorging 
5. Bevelvoering en verbindingen 

 
 
Hoofdstuk 1  In hoofdstuk 1 is de algemene toestand ten behoeve van alle disciplines beschreven, 

omdat de startsituatie, de bestuurlijke beleidsuitgangspunten en scenario’s voor de 
diverse domeinen identiek zijn. 

 
Hoofdstuk 2 De opdrachten zijn beschreven in een monodisciplinair deel. In het kader van onderlinge  

afstemming van werkzaamheden, samenwerking, taakafbakening, verantwoordelijkheden en  
coördinatie, is het van belang dat de functionarissen kennis nemen van de taken die aan de  
functionarissen van de onderscheiden onderdelen zijn opgedragen. 

  
Hoofdstuk 3 De beschrijvingen van de wijze waarop de werkprocessen worden uitgevoerd, zijn 

vastgelegd in de operationele draaiboeken (draaiboeken van de 
basisteams/eenheden/locaties). Het Algemeen draaiboek wordt ter informatie aan het 
bestuur ter hand gesteld, de operationele draaiboeken worden beschikbaar gesteld 
aan de functionarissen van de disciplines voor wie de inhoud relevant is. 

 
Hoofdstuk 4 Dit deel bevat de logistieke processen. 
 
Hoofdstuk 5 Voor een goede waarborging van de juiste sturing en coördinatie op zowel 

monodisciplinair als multidisciplinair niveau, indien het evenement overgaat in een 
grootschalig incident, dan wel calamiteit, is het van belang dat alle disciplines kennis 
dragen van elkaars bevels- en verbindingslijnen.  
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Hoofdstuk 1 Toestand 

1.1 Algemeen 

Het algemeen draaiboek politie beschrijft de overkoepelende maatregelen die de politie neemt voor 
jaarwisseling 2021/2022.  
 

1.1.1 Achtergrond 

Viering 
De jaarwisseling is een feest van wederzijdse gelukwensen en goede voornemens. De viering reikt 
van feesten en ludieke acties op individueel- en groepsniveau tot grootschalige evenementen in 
erkende uitgaansgelegenheden en feesttenten. Alles bij elkaar betreft de Jaarwisseling het grootste 
en gezamenlijke ‘ongeorganiseerde’ vierings-moment van Nederland. Het verleden heeft laten zien 
dat er rondom de viering van oud en nieuw significant meer openbare orde verstoringen plaatsvinden 
en strafbare feiten worden gepleegd dan anders. Vuurwerk, open vuur, (grootschalige) samenkomsten 
in het publieke domein, besloten feesten en vooral het nemen van alcoholhoudende drank vormden 
de hoofdingrediënten voor een ‘drukke week en drukke nacht ’ voor de hulpdiensten.  
  
Veiligheid 
Om toenemend letsel en schade door vuurwerk en (vuurwerk)geweld tegen hulpverleners terug te 
dringen is vorig jaar1 het optreden als één overheid en gezamenlijk optrekken in de meerjarige aanpak 
omarmd. De globale analyse van de afgelopen jaarwisseling laat zien dat deze aanpak op onderdelen 
goede resultaten heeft laten zien, maar dat zowel in de aanloop als tijdens de jaarwisseling zelf het op 
meerdere locaties in Noord Nederland ‘onrustig’ was er meerdere openbare orde incidenten hebben 
plaatsgevonden.   

 
 

 Het 
vuurwerkverbod zoals ook deze jaarwisseling van kracht is, zal helpen om de openbare veiligheid te 
vergroten.  
 
Covid-19 en Maatschappelijk ongenoegen 
De komende jaarwisseling gaat wederom onder bijzondere omstandigheden worden gevierd, 
vanwege de maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. Hoewel de 
inhoud van de maatregelen nog kan wijzigen staat vast dat tijdens de komende jaarwisseling COVID-
maatregelen zullen gelden. Reguliere evenementen en festiviteiten kunnen waarschijnlijk in de meeste 
gevallen niet doorgaan. Het is moeilijk te voorspellen of en welk alternatief gekozen zal worden door 
mensen die aan deze evenementen en festiviteiten zouden hebben deelgenomen.  
Daarnaast hebben we ook te maken met maatschappelijk ongenoegen, een anti-overheidssentiment 
en toenemende polarisatie, wat in combinatie met de weerstand tegen COVID-maatregelen tot 
openbare orde problemen kan leiden tijdens en in de aanloop naar oud en nieuw. De avondklok rellen 
in februari van dit jaar en de recente (grote) ordeverstoringen in onder andere Leeuwarden en 
Groningen hebben laten zien dat ook in Noord Nederland de onvrede onder bepaalde groepen van de 
maatschappij groot is en men bereid is om hier met geweld en agressie tegen te ageren. Het gebruik 
van zwaar ‘illegaal’ vuurwerk (feitelijk gestellen aan explosieven of met de kracht van explosief) tijdens 
deze ordeverstoringen brengen grote veiligheidsrisico’s met zich voor hulpverleners en inwoners.  
Bovenstaande ervaringen maakt ook dat deze editie weer onvoorspelbaarder wordt dan voorgaande 
edities.  
 
Politiecapaciteit 

 
 

. De druk op de inzet van 
kwaliteitsgroepen was afgelopen periode groot mede gelet op het maatschappelijke ongenoegen in de 

                                                      
1 RBPO 26 juni 2020 
2 RBPO 9 april 2021 
3 Zoals verwoord in de notitie ‘Aanpak Jaarwisseling 2021-2022, het vervolg op onze meerjarige aanpak Oud en Nieuw (juni 
2021) en die door de teamchefs is aangeboden voor bespreking in de driehoeken. 
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maatschappij. Uitval door besmetting van het coronavirus (zelf of familieleden) van 
politiemedewerkers kan gevolgen hebben voor de gewenste werkwijze en prioritering in de 
handhaving. Politie capaciteit is niet onuitputbaar en bijstand van andere politie eenheden zal vooraf 
en tijdens de jaarwisseling gelet op de vergelijkbare risico’s en scenario’s niet voorhanden zijn.  
  
Tijdelijk wet maatregelen 
Per 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) in werking getreden en heeft 
steeds een geldigheidsduur van drie maanden. De wet is inmiddels verlengd t/m 1 december 2021 en 
op moment van schrijven van dit draaiboek is een vierde verlening tot 1 maart 2022 ingediend bij de 
Tweede Kamer. Deze wet beschrijft de maatregelen die de minister kan treffen in de bestrijding van 
het virus en herstelt de bestuurlijke verhoudingen die gelden buiten crises. Welke maatregelen gelden, 
waar en voor wie, bepaalt de minister in een ministeriële regeling (de Tijdelijke regeling maatregelen 
covid-19). De inhoud van deze regeling is afhankelijk van de situatie (aantal besmettingen, 
ziekenhuisopnamen etc.).4 De actuele COVID-19regels zijn te vinden op: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 
 
Vuurwerkverbod tijdens oud en nieuw 2021-2022 
Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog. Het afsteken van vuurwerk zorgt 
jaarlijks voor extra drukte op de Spoedeisende Hulp, in de huisartsenposten en voor de handhavers. 
Daarom heeft het Kabinet besloten dat tijdens deze jaarwisseling 2021-2022 wederom geen vuurwerk 
verkocht, vervoerd en afgestoken mag worden. 
Het verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk geldt voor al het ‘oudejaarsvuurwerk’. Alleen 
fop- en schertsvuurwerk (categorie F1-vuurwerk) is nog wel toegestaan. Dit vuurwerk is het hele jaar 
te koop en mag vanaf 12 jaar worden gebruikt.5 
 
Carbidschieten 
Carbidschieten valt niet onder het vuurwerkverbod. Gemeenten kunnen carbidschieten zelf reguleren 
via hun Algemene plaatselijke verordening (APV)6. 
 
Gemeenten 
Gemeenten spelen een belangrijke regie rol bij een veilige en prettige jaarwisseling. Zij kunnen kijken 
wat in plaats van de gebruikelijke feesten en evenementen binnen de COVID19 regels wel mogelijk is. 
Het faciliteren en goed organiseren van legitieme doelen die vanuit de wijk, dorp of stad zelf komen en 
gedragen, worden kunnen zeker meewerken aan een beheersbaar straatbeeld en de gewenste orde.  
Verder kunnen gemeentes gebruik maken van effectieve bestuurlijke maatregelen zoals bijvoorbeeld 
burgemeestersbrieven en/of het toepassen van de bevoegdheden en maatregelen vanuit de Wet 
maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast.  

. Uit de 
analyse blijkt dat vooral jongeren zijn betrokken bij (gewelds)incidenten. Dit betekent dat gemeenten, 
het OM, de politie en anderen als jongerenwerkers samen op basis van ervaring en actuele informatie 
plekken, personen en groepen identificeren en het bevoegd gezag keuzes maakt. Gezamenlijk hierop 
een aanpak bepalen en organiseren.  

 
. Dit zal dus enige flexibiliteit van ons allen 

 
 

 De regievoering 
hierover ligt bij de gemeenten. 
 
In de lokale driehoek worden verder afspraken gemaakt over de extra inzet die nodig zal zijn op de 
handhaving van het vuurwerkverbod, de COVID19r egels en het carbidschieten waarbij kan worden 
gedacht aan gemeentelijke camera’s  en het gebruik van noodbevoegdheden 
indien noodzakelijk.  
 
 
 

                                                      
4 Bron https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-
coronavirus/coronawet-vervangt-noodverordeningen 
5 Bron https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/vuurwerkverbod-oud-en-nieuw-2021-2022 
6 Bron https://vng.nl/nieuws/voorbeeldbepalingen-voor-aanpassen-apv-om-carbidschieten 
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Boodschap 
Met onze houding, gedrag en handelen, stralen we uit dat de viering van oud en nieuw weliswaar een 
feest is, maar dat bij verstoringen de aanpak consequent en duidelijk is, voornamelijk op de thema’s 
‘het afblijven van onze hulpverleners’ en openbare orde.  

 
 

 

1.1.2 Aanpak eenheid Noord Nederland 

 
 

  
 

jaarwisseling. Dit vraagt een aanpak van de gemeenten, het OM en de politie, naast ook BOA’s, 
jongerenwerkers en mogelijk minder voor de hand liggende derden als winkeliers en scholen. 
 

1.1.3 Organisatiestructuur 

Om afstemming, coördinatie en sturing op inzet te organiseren/prepareren is voor de viering van oud 
en nieuw 2021/2022 een Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO) aangesteld. Deze staf 
bestaat uit: 

• Algemeen commandant (AC) 

• Hoofd Orde Handhaving (HOHA) 
3 districtelijke operationeel commandanten  

• Hoofd Informatie (HIN) 

• Hoofd Ondersteuning (HON) 

• Hoofd Bewaken en beveiligen (HBB)  

• Hoofd Mobiliteit (HMOB)  

• Hoofd Opsporing (HOPS)  

• Hoofd Communicatie (HCOM) 

• Hoofd Opsporingsexpertise (HOPEX)  

• Hoofd Handhaven Netwerken (HNN) 

• Hoofd Bestuursondersteuning (HBO) 

• Informatiemanager-Politie (IP) 

• Adviseur Conflict en crisisbeheersing 

• Logboekschrijver 

• Evaluator 
 

Fases bevel en sturingslijnen 
 

 
  

  
 

 
  

 
  

  
 

 
 

  

 

 

 

 

  

                                                      
7 Brief RBPO 9 april 2021 
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1.2 Bevoegd gezag 

Openbare orde 
In zijn algemeenheid geldt dat de burgemeester, ingevolge art. 172 van de Gemeentewet, is belast 
met de handhaving van de openbare orde en dat deze zich daarbij bedient van de onder zijn/haar 
gezag staande politie.  
 
Rechtsorde 
Het Openbaar Ministerie (OM) is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Het OM 
bedient zich daarbij van de onder hun gezag staande politie.  

1.3 Verantwoordelijkheden 

• Het lokale gezag bepaalt de kaders waarbinnen de politie in het desbetreffende geografische gebied 

optreedt. Het lokale gezag stelt de doelstelling, de algemene en specifieke beleidsuitgangspunten, 

de tolerantiegrenzen en het bejegeningsprofiel vast; 

• De chef van het basisteam is het primaire aanspreekpunt voor het bestuur ten aanzien van het 

politieoptreden in de betrokken gemeente. De chef van het basisteam zit namens de politie in de 

driehoek; 

• De politie kiest in de preparatiefase (ondersteunend en adviserend) als in de uitvoeringsfase, voor 

de interne organisatievorm van een SGBO omdat deze structuur bijdraagt aan een gecoördineerde 

en uniforme voorbereiding en preparatie, paraatheid en scherpte van de politie ten aanzien van de 

te nemen maatregelen; 

• De SGBO werkt in opdracht van de politiechef van de eenheid Noord-Nederland; 

• Een TDA werkt in opdracht van het desbetreffende sectorhoofd van dat district. 

• De monitoring van de informatievoorziening in de avond/nacht loopt via de lijn van 

locatiecommandant(TC)/OC/ SGBO. De operationeel commandanten stemmen af c.q. werken 

samen met de officier van dienst-Operationeel Centrum (OVD-OC) en het Realtime Intelligence 

Centre (RTIC);  

•  

 

 

 

 

1.4 Evaluatie en verslaglegging 

In de voorbereiding neemt de SGBO de evaluatiepunten van de afgelopen oud en nieuw viering mee. 
 
De AC van de SGBO is verantwoordelijk voor de evaluatie van de voorbereiding, preparatie en 
uitvoering van inzet van capaciteit en middelen en de genomen maatregelen rondom de viering van 
oud en nieuw 2021/2022.  
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Hoofdstuk 2 Opdracht 

2.1 Inleiding 

Situatie 

Vrijwel de gehele bevolking viert op één of andere manier de jaarwisseling. Velen doen dit voor korte 

of langere tijd in de publieke ruimte. Daarmee is de jaarwisseling met afstand het grootste 

(ongeorganiseerde) evenement van Nederland. De jaarwisseling kent in hoge mate een autonoom 

verloop. Het overheidsoptreden is belangrijk, maar vanwege het massale landelijke karakter bepalen 

onvermijdelijk de gedragingen van burgers in hoge mate het verloop van de jaarwisseling. De 

gewoontes en codes binnen sociale systemen zijn in algemene zin veel bepalender voor het sociale 

leven dan ingrijpen door de overheid, inclusief de politie. Het geeft het maatschappelijk leven een 

semiautonoom karakter. Vanwege de maximale massaliteit en spreiding geldt dat bij uitstek voor de 

jaarwisseling (Bron; Rapport Veiligheid bij jaarwisselingen, Politieacademie 2017). 

2.2 Opdracht  

De opdracht luidt dan ook als volgt: 

•  
 

 
 

 
 

 
 

•  
 

•  
 

•  
 

•  
 

•  

•  
 

 
 

•  

•  
 

•  

2.3 Beleidsuitgangspunten en Tolerantiegrenzen overheidsoptreden 

Voor het politieoptreden tijdens de komende jaarwisseling is behoefte aan een gelijkluidende basis-set 
aan prioritering, beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen. Een voorstel hiertoe is ter bespreking 
aangeboden aan de driehoeken. In het RBPO van november zijn daarop toevoegingen gedaan 
vanwege coronamaatregelen en het vuurwerkverbod. Dit is verwerkt in de als bijlage bijgevoegde 
Beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen Jaarwisseling 2021-2022. 
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2.4 Prioritering optreden 

In het licht van de ontwikkelingen op Covid-maatregelen en een eventueel algeheel vuurwerkverbod 
zullen tijdens de jaarwisseling de handhavingsvraagstukken zich opstapelen. Dit was aanleiding om in 
het RBPO van 26 november 2021 wederom een prioritering af te spreken voor de inzet van de 
handhaving tijdens Oud en Nieuw.  
Tijdens de jaarwisseling geldt de volgende prioriteitstelling op handhaving door de politie:  

1. Veiligheid hulpverleners,  
2. Openbare orde,  
3. Vuurwerkverbod  
4. Covid-maatregelen.  

Deze prioriteitstelling voor handhaving tijdens de jaarwisseling is geen ‘harde’ volgorde. Zolang als dat 
mogelijk is, zal de inzet gebaseerd zijn op een goed verloop naar en een veilige viering van de 
jaarwisseling en zullen alle instrumenten ingezet worden om dit te realiseren. Er kunnen zich echter 
situaties voor doen dat de ernst, aard en omvang maken dat de veiligheid van hulpverleners en de 
handhaving van de openbare orde prevaleren boven het handhaven van het vuurwerkbesluit/-verbod 
en de Covid-maatregelen. 
 

2.5 Bejegeningsprofiel 

De politie: 

• Handelt in afstemming met de afgesproken beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen; 

• Laat zich niet provoceren; 

•  

• Beoordeelt mensen op feitelijk gedrag en informatie; 

• Legt actief contact en is benaderbaar; 

• Communiceert met betrokkenen, omstanders en organisatoren van festiviteiten wat ze gaat doen; 

• Is correct in haar optreden, aarzelt niet om te handelen en is bereid (eventueel) haar handelen uit 
te leggen aan betrokkene(n); 

• Heeft veiligheid van burgers, hulpverleners en haar eigen veiligheid altijd als hoogste prioriteit. 

2.6 Geweldsaanwending en (vuur)wapengebruik 

• Tijdens de inzet zullen voor het gebruik van wapens de regels, zoals vermeld in de Politiewet, 
Bewapeningsregeling Politie en Ambtsinstructie in acht genomen worden; 

• Gebruik van geweld door een politieambtenaar, dient ten spoedigste gemeld te worden bij de hulp 
officier van justitie (HOvJ). Geweldsgebruik in groepsverband, door politie-eenheden, geschiedt 
slechts na toestemming van de locatiecommandanten of operationeel commandant in afstemming 
met de AC (inzet bijzondere eenheden); 

• Het inzetten van de Mobiele Eenheid fase 3 is de verantwoordelijkheid van de burgemeester. De 
OC/AC stemt dit af met de burgemeester; 

• Voor het inzetten van de Arrestatie- en Ondersteuningseenheid (AOE) wordt via de reguliere 
sturingslijn overleg gepleegd met de Hoofdofficier van Justitie; 

• Inzet traangasschutters is gebonden aan regelgeving. De regelgeving van gebruik van CS-
traangas, bevatten de volgende vereisten: 

o traangas mag pas worden gebruikt na goedkeuring door bevoegd gezag (m.u.v. 
noodweer); 

o er dient een waarschuwing aan vooraf te gaan; 
o er moeten vluchtwegen bestaan; 
o gebruik vindt alleen plaats door speciaal geoefende politieambtenaren. 

• De inzet van de waterwerper is gebonden aan regelgeving, deze regelgeving bevat de volgende 
vereisten:  

o Het gebruik van een waterwerper is slechts geoorloofd bij optreden van een mobiele 
eenheid; 

o In opdracht van een meerdere; 
o Inzet van de waterwerper mag pas na verkregen toestemming van het bevoegd gezag.  
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Hoofdstuk 3 Uitvoering 

3.1 Algemeen 

De SGBO is verantwoordelijk voor de voorbereiding en operationele uitvoering met betrekking tot de 
oud en nieuwviering 2021/2022 binnen de eenheid Noord-Nederland. De uitvoering van de 
politieprocessen wordt aangestuurd door de operationele commandanten van de drie districten op de 
31e  en daarvoor door de commandanten van de TDA’s van de 3 districten. 
 

3.1.1 SGBO 

Naam Functie Telefoonnummers 

 Algemeen Commandant   

  Adviseur RCCB   

  
  

Hoofd Ordehandhaving                    
   

  Hoofd Bewaken en beveiligen   

  Hoofd Mobiliteit   

  Hoofd Informatie   

  Hoofd Opsporing   

   Hoofd Ondersteuning   

  Hoofd Communicatie   

  Hoofd Opsporingsexpertise   

  Hoofd Handhaven Netwerken   

  Hoofd Bestuursondersteuning   

  Informatiemanager-Politie   

  Logboekschrijver   

  Operationeel commandant 
Groningen 

  

  Operationeel commandant 
Drenthe 

  

  Operationeel commandant 
Fryslân 

  

 
  

Evaluatoren  

 

TDA commandanten  

Naam Functie Telefoonnummers 

 Commandant TDA Groningen   

 Commandant TDA Drenthe   

 Commandant TDA Friesland   

 

3.1.2 Opkomstlocatie SGBO 

De SGBO heeft als werklocatie  
 

 
. 

 

3.1.3 Operationeel commandanten  

In elk district is een operationeel commandant verantwoordelijk voor de inzet en maatregelen in het 
betreffende district vanaf  District overstijgende politie-inzet en 
verplaatsing van capaciteit wordt met het Hoofd Ordehandhaving van de SGBO besproken.  
Naast voorgenoemde hebben de operationeel commandanten nog twee belangrijke taken: 

• het zorgdragen voor afstemming met partners en andere hulpverleningsdiensten; 
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• het zorgdragen voor vastlegging van incidenten en de genomen maatregelen). Zodanig 
vastleggen dat de betrokken teamchef in staat is om de eigen BM zo volledig te kunnen 
informeren over het verloop 

 
De operationeel commandanten vallen onder de verantwoordelijkheid van het Hoofd Ordehandhaving 
van de SGBO. Indien de operationeel commandant (tijdelijk) extra capaciteit nodig acht/heeft voor 
inzet binnen het district stemt hij dit af met het Hoofd ordehandhaving van de SGBO.  
Indien er redenen aanwezig zijn om de werkduur en arbeidstijd te verlengen, dan zal dit door AC van 
de SGBO namens de Politiechef ENN worden besloten. 
 

3.1.4 Locatiecommandanten 

In het werkgebied van elk basisteam is 1 locatiecommandant openbare orde verantwoordelijk voor de 
sturing en coördinatie van het werk en de inzet van medewerkers. In het kader van strafvorderlijke 
maatregelen worden zij ondersteund door een Hulpofficier van Justitie (HOvJ), die gehuisvest is in het 
cellencomplex van het desbetreffende district. 
 
Bij het inzetten van capaciteit op werk is sprake van reguliere sturing of opschaling. De 
locatiecommandanten en de Officier van Dienst Operationeel Centrum (OVD-OC) zijn verantwoordelijk 
voor de reguliere sturing en coördinatie van werk en capaciteit. De locatiecommandant informeert 
indien noodzakelijk de operationeel commandant van het district.  
 
Indien de locatiecommandant (tijdelijk) extra capaciteit nodig acht/heeft voor inzet binnen het 
geografisch gebied van het basisteam stemt hij dit af met de operationeel commandant van het 
district. De operationeel commandant van het district is dan verantwoordelijk voor het (tijdelijk) 
herschikken van capaciteit binnen het district. Ook als sprake is van bijzondere maatregelen (bv. 
Noodbevel) stemt de locatiecommandant dit af met de operationeel commandant. De operationeel 
commandant bereidt de uitvoering van de bijzondere maatregel voor en de Algemeen Commandant 
van de SGBO is verantwoordelijk. De locatiecommandant zorgt er voor dat de diverse relevante feiten 
en incidenten worden bijgehouden in het LJP.  
 
De Calamiteiten Coördinator (CaCo) van de Meldkamer Noord-Nederland is verantwoordelijk voor de 
multi-sturing en eventuele opschaling volgens de GRIP-structuur. 

3.2 Scenario’s 

Tijdens de preparatie zijn op basis van BLOOS/IRSEM- methodiek mogelijke risico’s in beeld gebracht 
en scenario’s besproken en vastgelegd. Onderstaande risico’s zijn benoemd: 
 

•  
 

•  
 

•  

•  

•  

•  

•  
 

•  
 

 

•  
 

 
Bovenstaande scenario’s zijn uitgewerkt in diverse deeldraaiboeken en daar waar nodig worden zijn 
gedeeld met de externe partners en worden desgewenst multidisciplinair uitgewerkt. De scenario’s zijn 
geprioriteerd aan de hand van waarschijnlijkheid en het effect.  
Op basisteam/district’s niveau wordt via de BLOOS/IRSEM-methodiek operationeel invulling gegeven 
aan bovenstaande scenario’s. 
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3.3 Informatie en communicatie 

RTIC deelt operationele informatie via . Het RTIC deelt in de beveiligde 
omgeving informatie zoals foto’s van vermiste personen of aandachtsvestigingen.  
Op Nieuwjaarsdag moeten de teamchefs hun bestuur informeren over de verloop van de jaarwisseling 
en moet de afdeling Communicatie een nieuwsbericht publiceren over de verloop van de jaarwisseling 
waarover een HOVD de woordvoering moet doen. 
 
Speciale aandacht wordt gevraagd voor de volgende thema’s; 

•  

•  

•  

•  

•  

•  
 

•  

•  
 
 

 
 

 
Aan de operationeel commandanten zijn journaalschrijvers gekoppeld. Naast eventuele zelfstandige 
vastlegging van feiten, incidenten of besluiten in LJP zijn zij verantwoordelijk voor het vullen van het 
onderstaande en bijgevoegde format (laatste versie in LJP). Het ingevulde format is basis voor het 
informeren van het bestuur door of namens de basisteamchef op Nieuwjaarsdag. De journaalschrijver 
van de operationeel commandant verzamelt alle informatie van alle basisteams in dat district om er 
één districtelijk overzicht van te maken. Dit overzicht wordt inhoudelijk gecheckt door de 
desbetreffende OC.  
 
Format 

Incident BVH VE 
aangehouden 

Plaats, straat – tijdstip. 
Benoem het incident. Wat is er gebeurd, wat is de context. Zijn er 
slachtoffers? Wat zijn de verwondingen? Verdachten? Hoe was de 
stemming?  
Zit er nog een vervolgactie aan? 
 
Graag zo volledige mogelijk tekst.  

BVH 
nummer  

Aantal VE’s 
Zijn ze 
ingesloten?  
Zitten ze nog 
vast? 

 
Communicatie 
Vanuit de eigen eenheid duiden we hoe de jaarwisseling is verlopen. We gaan hier niet in op ‘rustig of 
onrustig’ maar geven een beeld van verschillende opvallende incidenten in de districten, gewonde 
collega’s, inzet ME en dergelijke. Het gaat om een feitelijke weergave.  

• We communiceren bij grote incidenten of grote inzet ME tijdens de nacht zelf 

• Nieuwsbericht, facebook en tweet voor 10.00 uur verloop van de jaarwisseling in Noord-
Nederland. op politie.nl publiceren en eventueel woordvoering hierover. Geen duiding, alleen 
feiten. Duiding is voorbehouden aan de burgemeester(s). Dit bericht leveren we om 07.00 uur 
op en zal om 09.30 uur op politie.nl gepubliceerd worden. 

• Woordvoering wordt door de HOVD op piket  gedaan. Die wordt daarbij 
ondersteund door de piketvoorlichters. We doen alleen woordvoering over de onderwerpen 
die benoemd worden in het nieuwsbericht. Voor al het andere doorverwijzen naar de 
burgemeesters. Bij grote calamiteiten altijd lijnchef positioneren.  

• In de eenheden waar een SGBO draait, stuurt de HCOM uiterlijk om 07.00 uur het voorlopige 
beeld op basis van bovenstaande vragen naar het mailadres van de directie communicatie 

 ten behoeve van landelijke berichtgeving.   

• Met de lokale media zijn afspraken gemaakt over eventuele interviews op 1 januari om 10.00 
uur.  

amolle
Tekstvak
Art. 5.1. lid 2 onder c Woo

amolle
Tekstvak
Art. 5.1. lid 2 onder c Woo

amolle
Tekstvak
Art. 5.1. 2e

amolle
Tekstvak
Art. 5.1. lid 2 onder c Woo
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3.4 Burgemeesters  en OM informeren 

De burgemeesters worden deze jaarwisseling conform de gemaakte afspraken op basisteamniveau 
geïnformeerd over de incidenten die hebben plaatsgevonden in diens gemeente tijdens de 
jaarwisseling. De teamchef informeert zelf het bestuur op de manier die van te voren met de 
verschillende burgemeesters is afgesproken op basis van het samengestelde format. De 3 voorzitters 
van de Veiligheidsregio’s in Noord Nederland alsmede het Openbaar Ministerie krijgen een 
bestuurlijke rapportage op hoofdlijnen door het Hoofd Bestuurs-ondersteuning SGBO. De inhoud 
wordt afgestemd met het nieuwsbericht van het Hoofd Communicatie SGBO.  

3.5 Bewaren informatie 

Aantekeningen en andere informatie moeten worden opgeslagen in de daarvoor bestemde systemen 
en journaals en vervolgens worden vernietigd. 

Hoofdstuk 4 Verzorging 

4.1 Middelen 

 

4.1.1 Aanvraag middelen 

Het Hoofd Ondersteuning stelt een aanvraagformulier “middelen” beschikbaar. In deze middelen lijst 
kan men geen reguliere middelen, zoals een Maglite of brandblusser, aanvragen. Via de drie 
operationeel commandanten en de knoppen wordt deze middelen-uitvraag doorgezet naar de 
taakcommandanten en overige diensten.  
De deadline voor alle aanvragen is gesteld op 1 december 2021. Er kunnen geen materialen 
zonder tussenkomst van het HON worden aangevraagd. 
 

4.1.2 Oud en nieuw Box 

Ten behoeve van de reguliere middelen krijgen alle BT’s een zogenaamde “Oud en nieuw box” 
aangeleverd. In deze box zitten onder andere veiligheidsbrillen en aanhoudingskaarten. 
 

4.1.3 Tenue 

• Medewerkers in de basispolitiezorg dragen het reguliere tenue met cap; 

• De medewerkers van de mobiele eenheid (ME) dragen fase 1 tenue. De operationeel 
commandanten bepalen wanneer en op welke wijze de medewerkers van de ME opschalen naar 
het volledige ME-tenue in fase 2 en de AC doet dat voor fase 3; 

• Het dragen van een veiligheidsvest is verplicht; 

• Er wordt gebruik gemaakt van de beschikbare professionele gehoorbescherming; 

• De COVID19beschermingsmiddelen worden volgens instructie gebruikt;  

• Er wordt gebruik gemaakt van de beschikbare bodycams. 
 

4.1.4 Voertuigen  

In het gebied wordt gebruik gemaakt van eigen surveillancevoertuigen en verbindingsmiddelen. Alleen 
na overleg met de operationeel en taakcommandant en met hun toestemming kunnen extra of andere 
voertuigen worden ingezet. 

• Reguliere pechhulp en lekrijden autobanden verloopt via de ANWB 
 

4.1.5 Draaiboeken 

Medio december zijn alle operationele draaiboeken en het algemeen draaiboek aangeboden aan de 
lokale driehoek. Tevens wordt het algemeen draaiboek gedeeld met de drie directeuren van de 
Veiligheidsregio.  
  
De operationele draaiboeken zijn vanaf medio december 2021 te raadplegen op het Live Journaal 
Politie onder de naam van Oud en nieuw 2021/2022. Tijdens de dienstuitvoering wordt gewerkt in het 
systeem Live Journaal Politie (LJP, registratienummer #30352, ENN - Jaarwisseling Oud en nieuw 
2021-2022). 
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4.1.6 Voeding 

De verzorging van alle dienstdoende medewerkers tijdens oud en nieuw, is de verantwoordelijkheid 
van het Hoofd Ondersteuning van de SGBO. Uitgangspunt is dat alle medewerkers in dienst tussen 
18.00 uur op 31 december 2021 en 06:00 uur op 1 januari 2022, worden voorzien van voeding.  
De maaltijdvoorziening voor de collega’s werkzaam op het Operationeel Centrum, verloopt via de 
organisatie van de Meldkamer Noord-Nederland. 

4.2 Personeel 

De inzet tijdens de jaarwisseling is gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen jaren in combinatie 
met de analyse van BLOOS/IRS zoals eerder genoemd. 
 

4.2.1 Inzet eenheden 

• De diensttijden van de locatie commandanten en hun medewerkers zijn opgenomen in de 
genoemde draaiboeken van het basisteam; 

•  
 

•  
  

• Er zijn  ME in dienst tijdens de viering van oud en nieuw. 

• Om snel en adequaat op meldingen te reageren (ikv. Afhandelen Meldingen), heeft elk basisteam 
extra capaciteit gepland; 

• Op zowel 31 december als op 1 januari zijn alle bureaus volgens de reguliere afspraken met het 
bestuur geopend of gesloten. Om de burger op 1 januari in de gelegenheid te stellen aangifte te 
doen, is er per district capaciteit beschikbaar voor het opnemen van aangiften; 

• Met betrekking tot de planning, wordt er gewerkt met een projectcode “01oudnw”. 
 

4.2.2 Arbeidstijdenwet 

Bij onvoorziene omstandigheden kan bij opschaling, de HOVD of de AC, na overleg met een lid van 
de Eenheidsleiding, artikel 2.5 van de ATW van toepassing verklaren. 

 

4.2.3 Opvang en nazorg 

TCO 
In het kader van opvang en nazorg van het personeel bestaat een Team Collegiale Opvang (TCO) in 
de Eenheid Noord-Nederland. Alle taken met betrekking tot nazorg en opvang, van het personeel 
vinden plaats onder de zorg en verantwoordelijkheid van de medewerkers van dit team. Voor het 
proces Geweld Tegen Politie Ambtenaren zal tijdens de nachtdienst ook capaciteit beschikbaar zijn. 
 
GTPA 
GTPA gerelateerde meldingen zullen regulier worden opgepakt. Zie hiervoor tevens de bijgevoegde 
handleiding/instructie. 
GTPA en VPT code: 
Geweldsincident tegen collega politiemedewerker: gebruik GTPA code 
Geweldsincident tegen overige hulpverleners: gebruik VPT code 
 

4.2.4 Bewaken/beveiligen/vervoer aangetroffen ZWAAR VUURWERK 

Het vervoer en de opslag van zwaar illegaal vuurwerk is aan strikte regels gebonden. 
Hierover zijn ook dit jaar afspraken gemaakt. Op landelijk niveau is de afspraak gemaakt dat PD-
management kan worden ingezet voor het bewaken en beveiligen van een locatie waar zwaar illegaal 
vuurwerk is aangetroffen. Eventuele aanvullende werkafspraken zullen later worden gecommuniceerd.  
Als de vervoerder tijdens de jaarwisseling zwaar illegaal vuurwerk komt ophalen dan is de afspraak 
dat de politie zorgt voor adequate begeleiding/beveiliging van deze mensen. Als er sprake is van een 
geïmproviseerd explosief device wordt de reguliere inzet van piket TEV8 en eventueel EOD9 
gehanteerd. 

                                                      
8 Team Explosieven Verkennen 

9 Explosieven Opruimings Dienst 

amolle
Tekstvak
Art. 5.1. lid 2 onder c Woo

amolle
Tekstvak
Art. 5.1. 2e
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4.3 Briefing  

Briefings zijn bedoeld om essentiële informatie - en duidelijke instructies te geven, voorafgaand aan 
de uitvoering van het werk. Dat valt in deze uiteen in twee sporen: de aanloop- en de actiedag. 
 
 
Aanloop: 

• De operationeel commandanten briefen de eenheden van de districten over de werkwijze en inzet. 
Voor de tijd / plaats van diverse briefings zie het desbetreffende draaiboek van de basisteams; 

• De eenheden die eenheid breed worden ingezet zullen op een nader te bepalen plaats en tijdstip 
door een van de operationeel commandanten worden gebrieft. 

 
Actiedag: 

• Bij aanvang van dienst zullen alle medewerkers worden gebrieft over hun taak en opdracht door 
de locatiecommandanten. 

• Alle locatiecommandanten en commandanten van de specifieke eenheden houden na afloop van 
de dienst een debriefing. De resultaten hiervan worden gemeld aan de operationeel 
commandanten van de districten. De operationeel commandanten informeren de HOHA’s van de 
SGBO over eventuele bijzonderheden en vervolgacties. 
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Hoofdstuk 5 Bevelvoering / verbindingen 

5.1 Bevelvoering jaarwisseling  

In de preparatiefase is de Algemeen Commandant van de SGBO, namens de Eenheidsleiding van de 
Eenheid Noord-Nederland, verantwoordelijk voor de politie-inzet tijdens Oud en nieuw. 
 
In de uitvoeringsfase is de Operationeel Commandant verantwoordelijk voor de reguliere 
taakuitvoering en politie-inzet in zijn/haar district op 31 december 2021 18:00 uur, daarvoor de 
commandant TDA in een van de 3 districten.  
 
Tijdens jaarwisseling is de Algemeen Commandant van de SGBO operationeel eindverantwoordelijk 
voor de aansturing van de operatien in de eenheid.  
  

5.2 Organisatieschema 

Zie het Live Journaal Politie voor de meest actuele versie van het organisatieschema. 

5.3 Verbindingsschema 

Het verbindingsschema geeft weer hoe de bevelslijnen lopen en hoe de communicatie C2000 
verloopt. De actuele versie van het verbindingsschema wordt uitgereikt tijdens de briefings en wordt 
geplaatst in het Live Journaal Politie. In verband met de forse belasting op de C2000-masten door de 
inzet is gedisciplineerd gebruik van portofoons en mobilofoons van uitermate groot belang tijdens 
deze inzet. Bij uitval van C2000 treedt het scenario ‘uitval C2000’ in werking.  
 
Zie het Live Journaal Politie voor de meest actuele versie van het verbindingsschema. 
 



17 
 
 
 

Bijlagen 

Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar via de algemeen commandant 
Actuele versies worden gepubliceerd op LJP (Live journaal politie) 
 
1. Beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzennotitie zoals voorgelegd aan de driehoeken 
2. Organisatieschema 
3. Brief RBPO 9 april 2021, Aanpak jaarwisseling 2021-2022  
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