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Vuurwerkbesluit - weigering ontbrandingstoestemming
Onderwerp
Op 3 januari 2021 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
18 maart 2021 ten behoeve van de VIP opening van de Westfield Mall of the Netherlands nabij de Liguster
49 te Leidschendam.

Besluit

Wij besluiten:
I.

de aangevraagde toestemming voor het opt)ouwen en ontsteken van het vuurwerk te weigeren aan
Pyrofoor de Amsterdam B.V.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen.

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening 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.
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OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 3 januari 2021 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
18 maart 2021 ten behoeve van de VIP opening van de Westfield Mall of the Netherlands nabij de Liguster
49 te Leidschendam.
Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:
78209818_6093160_complete_material_list;
78209818_6093161_Certificaathouders_per_01 -01-2018;
78209818_6093162_Overzicht_situatie_tekening;
78209818_6093163_Overzicht_tijden;
78209818_6093166_Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_78209818.
Op 19 februari 2021 zijn de volgende stukken als aanvulling op de aanvraag ingekomen:
79270314_6243206_Wijziging
tijden_en_datum_opening_westfieldmall
79270314_6243207_Opening_Westflied_Mall_of_the_Netherlands
2021_Begeleidend_schrijven;
79270314_6243211_complete_material_list_UPDATE_20210219;
79270314_6243213_Vuurwerk_aanvullende_gegevens_DIGID_79270314.
Op 3 maart 2021 zijn de volgende stukken als aanvulling op de aanvraag ingekomen:
Opening Westfield Mall_ 21_Begeleidend schrijven update 20210303;
def 20210303 material list final.

Procedure
Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking.
Per e-mail van 12 januari 2021 is een afschrift van de aanvraag toegezonden aan de Burgemeester van
Leidschendam-Voorburg en is de burgemeester verzocht advies te geven confomn artikel 3B.3a, vijfde lid,
van het Vuurwerkbesluit. De Burgemeester van Leidschendam-Voorburg heeft naar aanleiding van de
toegezonden aanvraag op 3 maart 2021 verklaard op basis van verkregen adviezen van politie en
brandweer (VRH) geen bedenkingen te hebben tegen het vertenen van de toestemming ihkv
Vuurwerkbesluit.

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 dat zal plaatsvinden nabij de Liguster 49 te
Leidschendam tijdens de VIP opening van de Westfield Mall of the Netherlands. Er zal een veiligheidszone
van minimaal 24 meter worden vrijgemaakt van publiek, conform de aanvraag, de nagezonden aanvullingen
en de bijbehorende tekening. Het vuurwerk zal tussen 09.30 uur en 10.00 uur worden ontstoken.
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.
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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. Op dit moment is
in het belang van de volksgezondheid op grond van artikel 3.1 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid19 de groepsgrootte in beginsel beperkt tot twee personen. Zonder wijziging van de Tijdelijke regeling is de
groepsgrootte vanaf 15 maart 2021 in beginsel beperkt tot vier 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. Vanwege covid-19 is tijdelijke sprake van zeer bijzondere omstandigheden die dienen te
worden meegewogen bij de behandeling van mogelijk publiektrekkende activiteiten. Het ontbranden van
vuurwerk kan mensen uit de omgeving aantrekken en daannee ongewild een op dit moment ongeoorioofd
effect teweeg brengen. De locatie van de ontbranding is in de omgeving van een dichtbevolkt gebied.
De locatie van de ontbranding zal weliswaar worden afgesloten voor publiek maar is 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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