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Ons kenmerk  : 2014093972 

Datum aanvraag : 7 juli 2014 (betreft een gewijzigde aanvraag van 6 juni 2014) 

 

 

GEGEVENS AANVRAGER/BEZIGER 

Naam aanvrager : Dutch Fireworks Professional B.V. 

Adres   : Westerwal 48 

Postcode en plaats : 4101 ET  Culemborg 

   

GEGEVENS EVENEMENT 

Datum evenement : 6 september 2014 

Adres   : Korte Tiendweg 

Plaats   : Haastrecht 

 



 

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde 

leefomgeving. Dit doen we door milieutaken en bouw- en woningtoezicht-taken uit te voeren in 

opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland.  

 

Onderwerp 

Op 6 juni 2014 is een aanvraag om een ontbrandingstoestemming krachtens artikel 3B. 3a lid 1 van 

het Vuurwerkbesluit van Dutch Fireworks Professional B.V. ontvangen. Deze aanvraag is op 7 juli 

2014 gewijzigd in die zin dat de ontbrandingslocatie is aangepast. De aanvraag betreft het tot 

ontbranding brengen van vuurwerk, alsmede het ten behoeve daarvan opbouwen, installeren en na 

ontbranding verwijderen van vuurwerk op 6 september 2014 van circa 14:00 uur tot 23:59 uur  op de 

Korte Tiendweg  te Haastrecht zoals aangeven in de wijziging van de aanvraag van 7 juli 2014.  

 
Procedure 

Vergunningssituatie 

Wij hebben op 4 april 2012 een vergunning als bedoeld in artikel 3B.1 eerste lid van het (oude) 

Vuurwerkbesluit verleend. Overeenkomstig de overgangsbepalingen, zoals vermeld in artikel 5.3.2. 

van het gewijzigde Vuurwerkbesluit, is deze vergunning met ingang van 1 juli 2012 gelijkgesteld met 

een door de Minister van Infrastructuur en Milieu verleende toepassingsvergunning als bedoeld in 

artikel 3B.1 eerste lid van het gewijzigde Vuurwerkbesluit. 

 

Aanleiding voor de aanvraag 

De aanvraag heeft betrekking op het afsteken van vuurwerk dat zal plaatsvinden tijdens een viering 

van een 100-jarig jubileum van een Oranjevereniging, waarbij een gevarenzone van 60 meter rond de 

locatie, zoals aangegeven op de bij de aanvraag behorende tekening, wordt vrijgemaakt van publiek. 

Tussen 22:30 uur en 23:59 uur wordt het vuurwerk tot ontbranding gebracht. 

 

Ontvangst van de aanvraag 

De aanvraag om een ontbrandingstoestemming krachtens artikel 3B.3, lid 3a van het Vuurwerkbesluit 

is bij ons ingekomen op 6 juni 2014 en gewijzigd op 7 juli 2014. In de wijziging is de 

ontbrandingslocatie verplaatst naar een open weiland. De wijziging betreft een verbetering voor de 

veiligheid.  

 

Op 9 juli 2014 is een afschrift van de aanvraag toegezonden aan de gemeente Vlist en is de 

burgemeester verzocht een verklaring van geen bedenkingen af te geven conform artikel 3B.3a lid 8 

van het Vuurwerkbesluit. Een afschrift van de wijziging van de aanvraag is op 7 juli 2014 

toegezonden. 

 

Op 9 juli 2014 is conform artikel 3B.3a lid 7c, de Brandweer Hollands-Midden op de hoogte gesteld 

van het vuurwerkevenement met het verzoek ons hierover te adviseren. Een afschrift van de wijziging 

van de aanvraag is op 7 juli 2014 toegezonden. 

 

Op 9 juli 2014 is conform artikel 3B.3a lid 7a, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op de hoogte 

gesteld van het vuurwerkevenement met het verzoek ons hierover te adviseren. Een afschrift van de 

wijziging van de aanvraag is op 7 juli 2014 toegezonden. 

 

Reactie op de aanvraag 

De burgemeester van de gemeente Vlist heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag en de 

wijziging van de aanvraag op 29 juli 2014 per e-mail aangegeven geen bedenkingen te hebben tegen 

het tot ontbranding brengen van vuurwerk op onderhavige locatie en datum.  



 

 

 

 

De Regionale Brandweer Hollands Midden heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag een 

positief advies uitgebracht. De geplaatste kantekening dat nabij de ontbrandingslocatie een 

verzorgingstehuis is gelegen, is met de aanpassing van de aanvraag niet meer relevant. De 

Brandweer is in kennis gesteld van de aanpassing van de aanvraag en heeft daarop binnen de 

beschikbaar gestelde termijn haar advies niet meer herzien.  

 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag en de 

wijziging van de aanvraag binnen de beschikbaar gestelde termijn geen advies uitgebracht.  

 
Beoordeling 

Wij hebben de aanvraag beoordeeld op veiligheid voor mens en milieu. Hierbij hebben wij onder meer 

getoetst aan hetgeen is opgenomen in de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en 

Milieu van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051, houdende vaststelling van regels met betrekking 

tot het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (hierna de Regeling). 

 

In deze Regeling zijn voorschriften zijn opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de 

aangevraagde activiteit. Verder bevat de Regeling minimale veiligheidsafstanden, dat zijn de 

afstanden die omwille van de veiligheid minimaal aangehouden moeten worden tussen het tot 

ontbranding te brengen vuurwerk en het publiek. De minimale veiligheidsafstanden zijn mede 

afhankelijk van het kaliber van het af te steken vuurwerk. 

 

Uit de aanvraag is gebleken dat aan de voorschriften en de minimale veiligheidsafstanden kan worden 

voldaan. Wij zien hierin dan ook geen reden om de gevraagde ontbrandingstoestemming te weigeren. 

 

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit nadere voorschriften 

opgenomen in afwijking van of in aanvulling op Regeling. Dit achten wij in het belang van de 

bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. 

 

Conclusie 

Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat de gevraagde ontbrandingstoestemming krachtens 

artikel 3B.3a 1, lid 1 van het Vuurwerkbesluit kan worden verleend. 

 

Besluit 

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en het Vuurwerkbesluit hebben wij besloten aan Dutch 

Fireworks Professional B.V.,  de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen, overeenkomstig de 

aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren.  

 

Inwerkingtreding 

Het besluit treedt ingevolge artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht in werking nadat het is 

bekendgemaakt. 

 

  



 

 

Aandachtspunten 

Wij wijzen de vergunninghoudster erop dat er nog andere (wettelijke) bepalingen van kracht kunnen zijn, 

op grond waarvan mogelijk vergunningen, toestemmingen of ontheffingen benodigd zijn. Dit geldt onder 

meer voor de  beoordeling van de ontheffingsplicht in het kader van de Flora- en faunawet, waarvoor 

naast GS ook het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie een bevoegdheid kan 

hebben. Ook kan een ontheffing of toestemming nodig zijn in het kader van de transportregelgeving 

(zoals een ontheffing voor het afwijken van een plaatselijke route voor gevaarlijke stoffen) of een 

evenementenvergunning in het kader van de APV. Het verlenen van deze ontbrandingstoestemming 

betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift wordt verleend.  

 

 

Gouda, 14 augustus 2014 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 

namens dezen, 

Omgevingsdienst Midden-Holland,  

Hoofd Afdeling Bedrijven 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. H.W. Spruit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzonden op : 25 augustus 2014  

 

Een afschrift is verzonden aan: 

- Dutch Fireworks Professional B.V., Westerwal 48, 4101 ET  Culemborg 

- De Burgemeester van de gemeente Vlist, Postbus  51, 2820 AB  Stolwijk 

- Regionale Brandweer Hollands-Midden, Postbus 1123, 2302 BC  Leiden  

- E-mail: lmip@ilent.nl 

 

 

 

  



 
 
Bezwaar 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht 

bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. 

Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van het besluit 

worden toegezonden, onder vermelding van "Awb-bezwaar" in de linkerbovenhoek van enveloppe en 

bezwaarschrift. Het bezwaar moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. 

het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. 

 

Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit 

besluit niet. Indien een bezwaarschrift is ingediend, kan, in spoedeisende gevallen, tevens een 

verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Het verzoek om voorlopige 

voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat geval moet u een bepaald bedrag 

(griffierecht) betalen. U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij de Raad van State 

via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 

handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
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BEGRIPPENLIJST 

In deze vergunning wordt verstaan onder: 

 

Afsteekprogramma Geheel van opeenvolgende handelingen en af te 

steken vuurwerk-artikelen bij een ontbranding. 

  

Afsteekterrein Het terrein waar het af te steken vuurwerk wordt 

opgesteld. 

  

Afsteker Persoon onder wiens verantwoordelijkheid 

professioneel vuurwerk mag worden afgestoken. 

  

ADR Europese Overeenkomst betreffende het 

internationale vervoer gevaarlijke stoffen. 

  

Blindganger Zichzelf voortdrijvend of afgeschoten projectiel 

dat niet tot volledige ontbranding is gekomen. 

  

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. 

  

Gevarenzone Het gebied rond het afsteekterrein waar zich geen 

publiek mag bevinden. 

  

NEN 3410 (ALLLEEN BIJ 

PONTON) 

Veiligheidsbepalingen voor hoog- en 

laagspanningsinstallaties in ruimten met 

gasontploffings- gevaar", 1e druk, mei 1987 met 

inbegrip van het bij deze norm behorende 

correctieblad van november 1988. 

  

ODMH Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 

2800 AA Gouda, tel (0182) 545700, fax (0182) 

545748, vuurwerk@odmh.nl 

  

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. 

  

Toepasser Bedrijf waaraan de ontbrandingstoestemming is 

verleend. 

  

Transportverpakking Verpakking als bedoeld in de ADR. 
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Veiligheidsafstand Afstand in meters tussen het opgestelde 

vuurwerkartikel en het publiek. 

  

Vuurwerk Verder te noemen professioneel vuurwerk, 

consumentenvuurwerk of pyrotechnische 

artikelen voor theatergebruik. 

  

Vuurwerkbesluit Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe 

regels met betrekking tot consumenten- en 

professioneel vuurwerk, laatstelijk gewijzigd op 1 

juli 2012. 

  

Weigeraar Vuurwerkartikel dat niet of niet geheel tot 

ontbranding is gekomen. 
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1 ALGEMEEN 

 

1.1 Wijzigingen in de schietlijst, het afsteekprogramma, de tijden of soorten vuurwerk dienen 

tenminste vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement te worden gemeld aan de ODMH, 

afdeling Toezicht en Handhaving, e-mailadres: vuurwerk@odmh.nl 

 

1.2 De handelingen ten behoeve van de opbouw en montage mogen op 6 september 2014 vanaf 

14:00 uur plaatsvinden. 

 

1.3 Tijdens het afsteken dient de opstelling van het publiek te worden aangehouden zoals vermeld 

in de aanvraag en bijlagen van 7 juli 2014.  

 

1.4 Het opbouwterrein en het afsteekterrein moeten toegankelijk zijn voor de brandweer en voor 

(medewerkers van) andere hulpdiensten. 

 

1.5 Als de natuur in de omgeving van de afsteeklocatie droog is moeten maatregelen worden 

genomen om brandgevaar als gevolg van het neerkomen van brandende vuurwerkresten te 

voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door de natuur in de directe omgeving van de afsteeklocatie 

nat te spuiten. 
 

1.6 Bij extreme droogte kan het nodig zijn om de vuurwerkshow af te gelasten of te beperken. De 

controlerend ambtenaar van de Omgevingsdienst kan hiertoe besluiten.  

 

1.7 Naast vastlegging in het register moeten alle ongewone voorvallen binnen 48 uur na het 

evenement schriftelijk worden gemeld aan Gedeputeerde Staten p/a ODMH. Bij de melding 

moeten het voorval en de genomen maatregelen naar aanleiding van het voorval nauwkeurig 

worden beschreven. 

 


