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Geachte Statenleden,

Aan

Provinciale Staten van

Via deze memo wil ik u graag – naar aanleiding van vragen voor het
rondvraagmoment van 14 september 2018 - informeren over de volgende gestelde
vragen betreffende vuurwerk bij evenementen.

Noord-Brabant
Kopie aan

Van

1. Kan de gedeputeerde toelichten wat het beleid van de Provincie is gelet op de
schadelijke effecten voor het milieu?
2. Hoeveel ontbrandingsvergunningen hebben wij de afgelopen 2-3 jaar verstrekt?
3. Hoe vaak heeft de gedeputeerde gebruik gemaakt van zijn discretionaire
bevoegdheid om een ontbrandingsvergunning af te geven.

Johan van den Hout
Telefoon

(073) 681 26 54
Email

jvdhout@brabant.nl
Bijlage(n)

-

1) Vuurwerk bij evenementen en de schadelijke effecten ervan
Al het vuurwerk in Nederland en Europa moet voorzien zijn van een CEcertificaat op grond van de Europese Pyrorichtlijn. Deze richtlijn stelt primair
eisen aan de fundamentele veiligheid van de artikelen. Met het oog daarop
worden eisen gesteld aan de (chemische) samenstelling en netto explosieve
massa van de vuurwerkartikelen, alsmede geluid.
Voor het overige is er geen regelgeving over emissies naar het milieu met
betrekking tot het ontbranden van vuurwerk. Naar ons weten zijn er hier ook
weinig tot geen gegevens of onderzoeken over.
Het enige dat in de algemene regels is geregeld met betrekking tot het
voorkomen van verontreiniging van het milieu is, dat na afloop van het
vuurwerkevenement alle vuurwerkresten moeten worden opgeruimd.
Voor zover het gaat over het voorkomen van hinder (ook een milieubelang)
gaat het met name over geluid. Dit aspect wordt ook niet geregeld in het
Vuurwerkbesluit en komt vaak aan de orde bij het taakveld openbare orde
en veiligheid. Voor openbare orde en veiligheid is de burgemeester van een
gemeente bevoegd tot het ontwikkelen van beleid of wet- en regelgeving.
De provincie heeft wel beleid opgesteld voor de zogenaamde
stiltegebieden. In Brabant zijn 31 stiltegebieden aangewezen die worden
beschermd tegen te veel geluid; deze gebieden zijn opgenomen in de
provinciale milieuverordening. Hier mag geen ontbranding van vuurwerk
plaatsvinden.
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Vanwege de opzet van het Vuurwerkbesluit en het ontbreken van
onderzoeksgegevens heeft de provincie Noord-Brabant geen beleid over
vuurwerk met betrekking tot de schadelijke effecten voor het milieu.
Datum

24 september 2018

2) Ontbrandingstoestemmingen en meldingen

Stuknummer

Ontbrandingstoestemming
Het college van GS is bevoegd tot het verlenen van
ontbrandingstoestemmingen voor vuurwerkevenementen en het toezicht
daarop voor hoeveelheden meer dan 200 kilogram consumentenvuurwerk
en 20 kilogram pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. Bij een
ontbrandingstoestemming neemt GS een besluit en kan een aanvraag
geweigerd worden in het belang van de bescherming van de gezondheid
van de mens en van het milieu. Deze vuurwerkevenementen moeten voldoen
aan de algemene regels, maar GS kan voorschriften verbinden aan de
ontbranding van het vuurwerk.
De OMWB voert namens onze minister het toezicht uit op deze
evenementen.

Melding
Voor evenementen waarbij minder dan 200 kilogram consumentenvuurwerk
en 20 kilogram pyrotechnische artikelen voor theatergebruik wordt
afgestoken kan een melding worden ingediend bij GS.
Bedrijven die beschikken over een toepassingsvergunning kunnen hiervoor
een melding voor een vuurwerkevenement indienen. Een meldingsplichtige
ontbranding moet plaatsvinden volgens algemene regels. GS mag hieraan
geen nadere voorwaarden/voorschriften verbinden en de omgevingsdienst
kan enkel toezien of de algemene regels worden nageleefd.

In onderstaande tabel is het aantal meldingen en verleende
ontbrandingstoestemmingen in Brabant voor de periode 2016 – 2018
weergegeven.

Jaar

Melding

Ontbrandingstoestemming

Totaal

Akkoord

Weigering*

Totaal

Akkoord

Weigering*

2016

147

146

1

60

57

3

2017

133

132

1

45

40

5

2018**

97

97

0

47

46

1

*vanwege het niet tijdig indienen of dat aanvullende gegevens ontbreken
** 2018 is tot en met 31 augustus
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3) Discretionaire bevoegdheid
Aan vuurwerkevenementen waarvoor een ontbrandingstoestemming nodig is,
kan GS voorschriften verbinden aan de ontbranding van het vuurwerk. In deze
heeft de gedeputeerde enige discretionaire bevoegdheid. Hiervan is in de
periode 2016 – 2018 negen keer gebruik gemaakt.

Datum

24 september 2018
Stuknummer

Met vriendelijke groet,

drs. J.J.C. van den Hout
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