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Vreugdevuren zijn te allen tijde risicovol, aangezien een grote berg aan brandbare materialen,
gedurende een langere tijd een enorme vuurbelasting oplevert voor alles in de omgeving. ln
geval van een niet geplande brand van die omvang schaalt de VRR meteen op naar meerdere
eenheden en doet zij er alles aan om omstanders op grote afstand te houden en worden
waterschermen ingezet om overslag door straling of vliegvuur te voorkomen.
Het risico in geval van een vreugdevuur is daarnaast nog onvoorspelbaar groter. De
omstanders kunnen beschonken zijn en hebben daarmee minder oog voor de gevaren van een
zo grote brand. Tevens is de mogelijkheid niet denkbeeldig dat vuurwerk in het vreugdevuur
wordt gegooid en omstanders nog eens extra in gevaar brengt. Daarnaast kan ook het weer
invloed hebben op de gevolgen, het vreugdevuur in Scheveningen tijdens de jaarwisseling
201812019 staat nog op ons netvlies.
Het is een bestuurlijke keuze om bepaalde risico's te accepteren, maar de VRR is niet positief
over het toestaan van vreugdevuren. ln de nacht van oud op nieuw zijn bij de VRR alle verloven
ingetrokken in verband met de grote inzetvraag uit de regio. De grote aantallen meldingen
maakt dat er regelmatig geprioriteerd moet worden en er op sommige meldingen niet meteen
gereageerd kan worden. Het gaat in die gevallen altijd om niet vooraf te voorziene hulpvragen.
Het toestaan van vreugdevuren maakt dat de druk op de hulpvraag onnodig hoger wordt en
andere serieuze meldingen mogelijk in de wachtstand komen te staan. De beschikbare
capaciteit van de brandweer wordt volledig uitgenut, extra inzet om aanvullende risico's
voldoende het hoofd te bieden is niet meer mogelijk. De VRR vindt het daarmee niet
verantwoord om in deze (te) drukke nacht het risico bewust te verhogen.
De ontwikkeling naar het niet meer toestaan van de vreugdevuren speelt al vele jaren en het
niet meer toestaan van deze vreugdevuren in Vlaardingen zal daarmee geen nieuwe
ontwikkeling inluiden. Ook in de omliggende regio's is de lijn ingezet naar het ontmoedigen van
vreu
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