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Beschikking
Vuurwerkbesluit - ontbrandingstoestemming
Onderwerp
Op 19 September 2018 hebben vwj een aanvraag om ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in
artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het ontsteken van professioneel
vuurwerk op 8 december 2018 (bij slecht weer op 9 december 2018) t.b.v. een vuurwerkdemo. Het
evenement vindt plaats op het voormalig DSO-terrein aan de Van der Hagenstraat te Zoetermeer.

Besluit
Wij besluiten:
I.

de aangevraagde toestemming te verlenen aan Katan Vuurwerk. Het evenement vindt plaats aan de
Van der Hagenstraat te Zoetermeer;

II.

de voorschriften 1 tot en net 5 te verbinden aan deze toestemming;

III.

de aanvraag van 19 September 2018 onderdeel te laten zijn van deze toestemming.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen.

ing. L. Hopnian
Hoofd Toetsjng & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen
Voor de mogelijkheid rechtsmidde en aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de
desbetreffende tekst in het begele dende schrijven.

omgevingsdienst
HAAGLANDEN
VOORSCHRIFTEN
Wijzigingen in de schietlijst van bijvoorbeeld afsteekprogramma, tijden, soorten vuura/erk dienen
uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement schriftelijk aan de Omgevingsdienst
Haaglanden (e-mailadres vergunningen(godh.nl) te worden overgelegd.
De handelingen ten behoeve van de opbouw en de montage mogen op 8 december 2018 of bij
slecht weer op 9 december 2018 vanaf 12.00 uur plaatsvinden.
Tijdens het afsteken dient de opstelling van het publiek te worden aangehouden zoals vermeld in de
aanvraag met bijlagen. De afstand tussen het afsteekterrein en het publiek bedraagt hierbij de in
onderstaande tabel genoemde veiligheidsafstanden.

Omschrijving

Kaliber (mm)

Veiligheidsafstand (m)

Consumenten cakeboxen

t/m 25

40

Consumenten cakeboxen

30

60

Fanshape consumenten cakeboxen

30

90

Naast vastlegging in het register moeten alle ongewone voorvallen binnen 48 uur na het evenement
schriftelijk worden gemeld aan Gedeputeerde Staten. Bij de melding moeten het voorval en de
genomen maatregelen naar aanleiding van het voorval nauwkeurig worden beschreven.
Het opbouwterrein en het afsteekterrein moeten toegankelijk zijn voor de brandweer en andere
hulpdienstverleners.
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OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 19 September 2018 hebben wij een aanvraag om ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in
artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het ontsteken van professioneel
vuurwerk op 8 december 2018 (tsij slecht weer op 9 december 2018) t.b.v. een vuurwerkdemo. Het
evenement vindt plaats op het vcHDrmalig DSO-terrein aan de Van der Hagenstraat te Zoetermeer.

Procedure
Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking.
Adviezen
Bij brief van 12 oktober 2018 is een afschrift van de aanvraag toegezonden aan de Burgemeester van
Zoetermeer en is de burgemeester verzocht advies te geven conform artikel 3B.3a, lid 5 van het
Vuurwerkbesluit.
Bij brief van 21 november 2018 frebben wij conform artikel 3B.3a, lid 6a van het Vuurwerkbesluit, het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement door middel van
toezending van de aanvraag en de conceptbeschikking met het verzoek ons hierover te adviseren.
Per e-mail van 21 november 2013 hebben wij conform artikel 3B.3a, lid 6c van het Vuurwerkbesluit, de
Veiligheidsregio Haaglanden op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement door middel van toezending
van de aanvraag en de conceptteschikking met het verzoek ons hierover te adviseren.
De Luchtverkeersleiding is niet b j de totstandkoming van dit besluit betrokken, omdat de stijghoogte naar
verwachting lager is dan 100 meter.
Reactie op de aanvraag
De Burgemeester van Zoetermeer heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag binnen de
beschikbaar gestelde termijn geen bedenkingen uitgebracht, wij gaan er derhalve vanuit dat de
Burgemeester van Zoetermeer geen bezwaar heeft tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op
de onderhavige locatie en datum.
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag en
conceptbeschikking binnen de beschikbaar gestelde termijn geen advies uitgebracht, wij gaan er derhalve
vanuit dat dit ministerie geen bezwaar heeft tegen het tot ontbranding brengen van het vuura/erk op de
onderhavige locatie en datum.
De Regionale Brandweer Haaglanden (Veiligheidsregio Haaglanden) heeft naar aanleiding van de
toegezonden aanvraag en conceptbeschikking in haar brief van 26 november 2018 aangegeven positief en
zonder voorwaarden te adviseren met betrekking tot het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de
onderhavige locatie en datum.
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Toetsingskader en grondslag beschikking
De aanvraag is getoetst aan artikel 3B.3 van het Vuura/erkbesluit.
Aanleiding voor de aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op het afsteken van vuura/erk dat zal plaatsvinden op het voormalig DSOterrein aan de Van der Hagenstraat te Zoetermeer tijdens een vuurwerkdemonstratie van de Vuurwerkhal
Zoetermeer. Er wordt een veiligheidszone van 60 meter en 90 meter vrijgemaakt van publiek, conform de
aanvraag en bijbehorende tekening. Het vuurwerk wordt tussen 19.00 uur en 23.00 uur ontsteken.
Huidige vergunningsituatie
Op 26 oktober 2004 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderiand een toepassingsvergunning krachtens
artikel 3B.1, tweede lid, van het Vuura/erkbesluit verleend aan Katan Vuurwerk te Ulft.

Beoordeling
Wij hebben de aanvraag beoordeeld in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en
het milieu. De afstand tot het publiek bij het tot ontbranding brengen van vuurwerk speelt een belangrijke rol.
De afstanden zijn afhankelijk van het kaliber van het af te steken vuurwerk.
Hier is sprake van vuurwerk waarvoor in de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuura/erk'
voorschriften zijn opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor deze aanvraag.
Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in
afwijking van de ministeriele Regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en
het milieu.
Locatiebezoek
Naar aanleiding van het voorgenomen vuura/erk is op 3 december 2018 de locatie bezocht door een daartoe
deskundig ambtenaar van de omgevingsdienst Haaglanden. Hierbij zijn geen feiten of omstandigheden
geconstateerd waarmee met het opstellen van deze toestemming rekening moet worden gehouden.
Uit de aanvraag en het locatiebezoek is gebleken, dat aan de voorschriften uit de 'Regeling bedrijfsmatig tot
ontbranding brengen van vuurwerk' kan worden voldaan.

Samenhang met overige wet- en regelgeving
Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen,
ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren.
Voorliggende ontheffing op grond van het Vuura/erkbesluit geeft geen toestemming direct of indirect voor
besluiten of toestemmingen in het kader van andere wet en regelgeving waarvoor Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland - of de Omgevingsdienst Haaglanden in mandaat - bevoegd gezag is.
In het bijzonder willen wij u wijzen op de Wet natuurbescherming.
Evenementen kunnen vogels en andere diersoorten zoals vieermuizen verstoren middels licht en geluid.
Voor meer informatie over de Wet natuurbescherming en beschermde soorten en verboden verwijzen wij u
naar onze website: www.odh.nl (tabblad, producten en diensten / vergunningverlening / natuurbescherming /
soortbescherming).

Conclusie
Gelet op het vorenstaande is er geen aanleiding om op grond van artikel 3B.3 lid 1 van het Vuurwerkbesluit
de gevraagde ontbrandingstoestemming te weigeren.
Aan deze toestemming verbinden wij beperkingen en voorschriften.
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BEGRIPPENLIJST
In deze beschikking wordt verstaan onder
Afsteekplaats

Gedeelte van het afsteekterrein waar het vuurwerk tot
ontbranding wordt gebracht.

Afsteekprogramma

Geheel van opeenvolgende handelingen en af te steken
vuurwerk-artikelen bij een ontbranding.

Afsteekterrein

Terrein waar de stellingen voor het tot ontbranding brengen van
vuurwerk worden opgebouwd en het vuurwerk wordt
geinstalleerd, bewerkt en tot ontbranding wordt gebracht.

Afsteker

Toepasser of een persoon in het bezit van een geldig certificaat
van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 4.9. tweede lid, van
het Arbeidsomstandighedenbesluit die onder
verantwoordelijkheid van de toepasser werkt.

Evenement

Geheel van activiteiten vanaf het opbouwen van de stellingen
voor vuurwerk tot aan het voltooien van de eindcontrole na
afloop van het afsteken van het vuurwerk.

Milieutelefoon

Telefoon: 0888 333 555

Opbouw

Assembleren van vuurwerk ter plaatse.

Opstelling

Wijze waarop vuurwerkartikelen zijn opgesteld inclusief de
daarbij gebruikte hulpmaterialen en constructies.

Register

Register zoals bedoeld in artikel 3B.6 van het Vuurwerkbesluit.

Veiligheidsafstand

Minimumafstand tussen afsteekplaats en publiek.

Veiligheidszone

Gebied rondom de afsteekplaats met een straal die ten minste
gelijk is aan het aantal meters dat als veiligheidsafstand bij het
tot ontbranding brengen van het vuurwerk in de buitenlucht
ingevolge deze regeling in acht moet worden genomen.
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