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Beschikking
Vuurwerkbesluit - weigering ontbrandingstoestemming
Onderwerp
Op 1 oktober 2020 hebben wij een aanvraag om ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel
3B.3a, eerste lid van het Vuunwerkbesluit. De aanvraag betreft het ontsteken van professioneel vuurwerk op
13 februari 2021 ten behoeve van de viering van Chinees Nieuwjaar Den Haag. De locatie betreft
'Chinatown Den Haag', de omgeving van de Wagenstraat en op het Plein en het Spuiplein te Den Haag.

Besluit
Wij besluiten:
I.

de aangevraagde toestemming te weigeren aan Pyrofoor de Amsterdam B.V.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningveriening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen
Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de
desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.

omgevingsdienst

Haaglanden

OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 1 oktober 2020 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 vuunA^erk op
13 februari 2021 ten behoeve van de viering van Chinees Nieuwjaar Den Haag. De locatie betreft
'Chinatown Den Haag', de omgeving van de Wagenstraat en op het Plein en het Spuiplein te Den Haag.
Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:
•
76330046_5873067_voorlopige_inventarisatie_Materiaallijst_Chinees_Nieuwjaar_Den_Haag_2
021;
•
76330046_5873068_Pyrofoor_de_Amsterdam_Certificaathouders_per_01-01-2020;
•
76330046_5873069_Toelichting_afstanden_ontbrandingstoestemming_Plus_TNO2021;
•
76330046_5873070_Vooriopige_deelnemerslijst_vuunwerk_CNF2021_EN_CHINESE_VERENI
GING;
•
76330046_5873077_Vuunwerk_aanvragen_evenement_DIGID_76330046.

Procedure
Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking.
Per e-mail van 6 oktober 2020 is een afschrift van de aanvraag toegezonden aan de Burgemeester van Den
Haag en is de burgemeester verzocht advies te geven conform artikel 3B.3a, vijfde lid, van het
Vuunwerkbesluit. De Burgemeester van Den Haag heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag
binnen de beschikbaar gestelde termijn geen advies uitgebracht.

Toetsingskader en grondslag beschikking
De aanvraag is getoetst aan artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit.
Aanleiding voor de aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op het afsteken van vuurwerk tijdens de viering van het Chinees Nieuwjaar in
'Chinatown Den Haag', de omgeving van de Wagenstraat en op het Plein en het Spuiplein te Den Haag.
Voorafgaand aan de ontbranding moet een veiligheidszone van 15 meter worden vrijgemaakt van publiek.
Het vuurwerk wordt tussen 10.00 uur en 18.00 uur ontstoken. Tijdens het vuurwerkevenement wordt voor
een aantal winkels en locaties in de omgeving van de Wagenstraat, Spui, Gedempte Burgwal, Gedempte
Gracht, Raamstraat, Dagelijkse Groenmarkt, Rabbijn Maarsenplein, Spuiplein en het Plein een of meerdere
Chinese rollen (Celebration cracker 100.000 shots) ontstoken.
Bij de aanvraag is een vooriopige looplijst met de betreffende deelnemers en locaties opgenomen. De
definitieve looplijst is op de dag zelf op de locatie aanwezig.
Huidige vergunningsituatie
Op 7 maart 2005 heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een toepassingsvergunning krachtens
artikel 3B.1, tweede lid, van het Vuurwerkbesluit verieend aan Pyrofoor de Amsterdam B.V. te Amsterdam.

Beoordeling
Wij hebben de aanvraag beoordeeld in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en
het milieu.
Door de ontwikkelingen op het gebied van covid-19 en de maatregelen van de regering is de Tijdelijke wet
maatregelen covid-19 in werking getreden die de Wet publieke gezondheid tijdelijk wijzigt.
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Op dit moment is in het belang van de volksgezondheid op grond van artikel 3.1 van de Tijdelijke regeling
maatregelen covid-19 de groepsgrootte in beginsel beperkt tot twee personen. Ook zijn landelijk vergaande
maatregelen getroffen om het samenkomen van grotere groepen mensen tegen te gaan. Wegens de huidige
situatie omtrent covid-19, heeft het samenkomen van mensen een grote nadelige invloed op de gezondheid
van de mens. Onderdeel van de maatregelen is onder andere het verbod op evenementen. Vanwege covid19 is tijdelijke sprake van zeer bijzondere omstandigheden die dienen te worden meegewogen bij de
behandeling van mogelijk publiektrekkende activiteiten. Het ontbranden van vuunA/erk kan mensen uit de
omgeving aantrekken en daarmee ongewild een op dit moment ongeoorloofd eftect teweeg brengen. De
locaties van de ontbrandingen zijn in 'Chinatown Den Haag' en de omgeving van de Wagenstraat. Deze wijk
is een dichtbevolkt gebied. De locaties van de ontbrandingen zijn vanuit de omgeving makkelijk te bereiken
en kan binnen korte tijd een groot aantal mensen aantrekken. Realistische maatregelen om dit tegen te gaan
zijn niet voorhanden. De gevraagde ontbranding leidt daarmee tot een te groot risico voor de gezondheid
van de mensen in de omgeving. Dit risico kan evenmin aanvaardbaar worden geacht in het licht van de
landelijke opgelegde maatregelen. Het tot ontbranding brengen van het aangevraagde vuurwerk is hierdoor
in strijd met het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens waardoor de aanvraag
geweigerd moet worden.

Conclusie
Gelet op het vorenstaande is er aanleiding om op grond van artikel 3B.3, eerste lid, van het Vuurwerkbesluit
de gevraagde ontbrandingstoestemming te weigeren.
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