
 

  
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
SGP/ChristenUnie/GL   
T.a.v. de heer Martijn van Meppelen Scheppink en        Drs. J. van Belzen 
de heer Kooijman  burgemeester 
        
        
        
    
    
Uw mail van: 6 januari 2021 Ons kenmerk: 260327 
Uw kenmerk: -- Contactpersoon: -- 
Bijlage(n): -- Team: -- 
Onderwerp: Evaluatie jaarwisseling 2020/2021 Telefoonnummer: 14 0180 
 Datum: 20 januari 2021 
 
 
Geachte heer Kooijman en heer Van Meppelen Scheppink,  
 
Naar aanleiding van uw mail van 6 januari 2021, waarin u vragen stelt over de jaarwisseling 2020/2021 in 
de gemeente Barendrecht, wil ik u het volgende meedelen.  
De beantwoording van de door u gestelde vragen 1, 5 en 6 zullen wij meenemen in de evaluatie van 
afgelopen jaarwisseling.  
Daarnaast gaan wij graag in een vroeg stadium in de commissie Samenleving met u in gesprek om de 
mogelijkheden voor toekomstige nieuwjaarsvieringen te verkennen.  
 
2. Hoeveel mensen met vuurwerkletsel hebben zich de afgelopen jaarwisseling bij het 

Maasstad-en Ikazia ziekenhuis en het Erasmus MC gemeld? Was dat meer of minder dan 
voorgaande jaren? Hoeveel meer of minder?  

 
In het Maasstad- en het Ikazia ziekenhuis zijn de afgelopen jaarwisseling geen patiënten met 
vuurwerkletsel opgenomen die woonachtig zijn in de gemeente Barendrecht. 
Door het Erasmus MC zijn deze gegevens vanuit privacy-oogpunt niet verstrekt. 
Vorige jaarwisseling zijn in het Maasstad ziekenhuis ook geen bewoners uit Barendrecht opgenomen met 
vuurwerkletsel. Door het Ikazia ziekenhuis en het Erasmus MC zijn deze gegevens vorig jaar niet 
verstrekt. 
 
3.  Is via DCMR na te gaan wat de luchtkwaliteit (uitstoot van fijnstof) rond de jaarwisseling in 

Barendrecht en omgeving (regio Rijnmond) was? Is na te gaan of dit minder of meer was 
dan bij eerdere jaarwisselingen. Hoe veel minder of meer? 

 
Omdat er door de Coronamaatregelen veel minder vuurwerk is afgestoken in de oudejaarsnacht, bleef 
de lucht in de Rijnmond om middernacht een stuk schoner dan in andere jaren.  
Het vuurwerkverbod heeft dus effect gehad op de gemeten concentraties fijnstof. 
De verschillen van jaar tot jaar zijn echter groot en hebben vooral te maken met de 
weersomstandigheden (wind en regen). De hoogste gemeten piek (uitstoot fijnstof door vuurwerk) was dit 
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jaar gehalveerd ten opzichte van de uitstoot die was verwacht zonder een landelijk vuurwerkverbod, en 
bij de weersomstandigheden die er waren. 
Voor een inhoudelijk overzicht van de gemeten waarden wil ik u verwijzen naar de website van de 
DCMR: https://www.dcmr.nl/nieuws 
 
4.  Welk effect had het vuurwerkverbod op de hoeveelheid vuurwerkafval en rommel op 

straat? Is na te gaan of, en zo ja, welke besparing is gerealiseerd bij de opruimkosten?  
 
Het vuurwerkverbod, in combinatie met de lockdown maatregelen door Corona heeft ervoor gezorgd dat 
er minder mensen buiten waren tijdens de jaarwisselingsnacht. Dit heeft een positief effect gehad op de 
vervuiling van de buitenruimte. Hier is geen directe besparing op gerealiseerd, omdat wij in het verleden 
een deel van deze kosten bij de aannemer hadden neergelegd: deze zaten verdisconteerd in de 
bestekken. Wij gaan dit jaar bekijken wat dit voor de toekomst betekent en of de contractvorm aangepast 
moet worden. 
 
 
Hoogachtend, 
 

 
 
Drs. Jan van Belzen 


