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Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

Besluit van Gedeputeerde Staten van Flevoland op het verzoek van de
De Koster Pyro GmbH ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor
het tot ontbranding brengen van vuurwerk, en het ten behoeve daarvan op te bouwen,
te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen. Dit gaat
plaatsvinden op 27 augustus 2016 tijdens het evenement "'t Zand" vanaf pontons
gelegen achter het podium op het IJmeer. De opbouw begint om 10:00 uur en de
ontbranding vindt plaats tussen 18:00 uur en 23:00 uur.

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten:
� De gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;� In deze ontbrandingstoestemming voorschriften op te nemen in afwijking van of

in aanvulling op de Ministeriële Regeling;� Dat de aanvraag en bijlage(n) deel uitmaken van dit besluit.

Ondertekening

Namens college van Gedeputeerde Staten van Flevoland

mr. s. P.M.R. Schuurmans
Dir cte r Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Afschrift aan:

� De Koster Pyro GmbH;
� De burgemeester van de gemeente Almere;� Bestuur van de Regionale Brandweer Flevoland;� Politie Flevoland, gemeenschappelijke Meldkamer te Lelystad;� De minister van Infrastructuur en Milieu (digitaal ILenT);� Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (digitaal).
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Procedure informatie

Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na datum van verzending ervan bij Gedeputeerde Staten van Flevo-

land, Postbus 55, 8200 AB Lelystad schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient
ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Verzoek om voorlopige voorziening
Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaar-

schrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe
indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in

behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De Raad van State laat u
weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure
Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaar-
schrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in

beroep wilt gaan bij de administratieve rechter. In artikel 7:1 a, tweede lid, van de Al-

gemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten

afwijzen wanneer tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander be-
zwaarschrift is ingediend waarin zo'n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ont-

vankelijk is.
Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan,
wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaar-
schrift door aan de bevoegde rechter.

Proceskostenvergoeding
Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Alge-
mene wet bestuursrecht bij ons - voordat wij een besluit hebben genomen op uw be-
zwaarschrift - een verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband
met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het

bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en

verblijfkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het
indienen van zo'n verzoek moet u het bedrag van de vergoeding aangeven en stukken

overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij het besluit
dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit genomen op een

ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.
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Aanvraag

Op 25 april 2016 is bij het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland een
aanvraag ingediend om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het
Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, het ten behoeve
daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te
verwijderen Dit gaat plaatsvinden op 27 augustus 2016 tijdens het evenement "'t Zand"
vanaf pontons gelegen achter het podium op het Dmeer. De opbouw begint om 10:00
uur en de ontbranding vindt plaats tussen 18:00 uur en 23:00 uur.

De aanvraag is getoetst aan de eisen die hiervoor gelden zoals deze zijn weergegeven in
artikel 3B.3 lid 2 van het Vuurwerkbesluit en bevat voldoende gegevens om op de
aanvraag te beslissen.

Procedure

De aanvraag is ontvangen op 25 april 2016.

Op 3 mei 2016 is er conform artikel 3B.3a, lid 5 van het Vuurwerkbesluit, is de aanvraag
digitaal verzonden aan de burgemeester met het verzoek om binnen twee weken te
reageren.

Op grond van artikel 3B.3a lid 7 is het voor het verlenen van deze
ontbrandingstoestemming noodzakelijk dat de burgemeester van gemeente Almere een
Verklaring van geen bedenkingen af geeft (Vvgb) op grond van de openbare orde en
veiligheid.

Op 3 mei 2016 is de aanvraag conform artikel 3B.3a, lid 6 van het Vuurwerkbesluit naar
de volgende instanties en besturen gestuurd om ze in gelegenheid te stellen advies uit
te brengen.
� regionale brandweer Flevoland.

Ingekomen Verklaring van geen bedenkingen en adviezen

Binnen de in het Vuurwerkbesluit genoemde termijn heeft de gemeente geen gebruik
gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de Vvgb. Op grond van artikel 3B.3a,
lid 7 van het Vuurwerkbesluit is de Vvgb van rechtswege verleend.

Op 11 mei 2016 is een positief advies van Brandweer Flevoland ontvangen.

Overwegingen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming
van de gezondheid van de mens en van het milieu.

In de "Ministeriële Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk"
(Staatscourant 2012, nummer 11957) (MR), zijn voorschriften opgenomen die recht-
streeks werkend zijn voor de vergunninghouder.
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Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften

opgenomen in afwijking van en in aanvulling op de MR in het belang van de bescherming
van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Afwijkingen ten opzichte van de MR
In afwijking op de MR zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de volgende
artikelen:

Artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:
In dit artikel is opgenomen dat vuurwerk op een ander tijdstip mag worden ontbrand,
dan in de ontbrandingstoestemming is genoemd.

In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.1 opgenomen, dat enkel met goedkeuring
van Gedeputeerde Staten via de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek van het
tijdstip zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de overige voorschriften uit de Regeling van
kracht blijven.

Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid
Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een
toepassingsvergunning en dat de beziger in het bezit is van een geldig certificaat van
vakbekwaamheid.
1. De toepassingsvergunning is verleend op 21 januari 2005 met kenmerk EV/5173;
2. De in de aanvraag genoemde bezigers zijn in het bezit van een geldig certificaat van
vakbekwaamheid.

Overige wetgeving

Naast de voorschriften in de MR en dit besluit zijn voor het ontbranden van het
vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en
milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Bij het toezicht op
het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of
voldaan wordt aan deze andere wetgeving. In de tabel hierna is de van toepassing
zijnde wetgeving aangegeven. Deze opsomming is niet uitputtend.

Activiteit Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement Algemene Plaatselijke Verordening
Water |Rijkswaterstaat

Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden ver-
leend. De voorschriften, die vermeld staan in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding
brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend. In aanvulling op deze Regeling en/of
in afwijking van deze Regeling worden de in de bijlage opgenomen voorschriften aan de-
ze ontbrandingstoestemming verbonden.
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Bijlage VOORSCHRIFTEN

1. Afwijkingen ten opzichte van de MR

1.1 In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:
Er mag enkel met goedkeuring van Gedeputeerde Staten van het tijdstip van ont-
branding, zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming worden afgeweken.

1.2 In afwijking van artikel 2.8, lid 1 van de MR:
Indien open vuur onderdeel uitmaakt van de show, dient het vuurwerk zodanig te
worden opgesteld, dat het vuurwerk niet door het vuur wordt beïnvloed.

2. Aanvullingen ten opzichte van de MR

2.1 De definitieve schietlijst, waarin opgenomen de namen van de fabrikanten en arti-
kelnummers van de vuurwerkartikelen, dienen minimaal vier werkdagen vooraf-
gaand aan het vuurwerkevenement elektronisch aan het bevoegde gezag te zijn
overgelegd.

2.2 (Vaar) wegen of paden binnen de gevarenzone dienen tijdens het afsteken te zijn
afgezet. De afzetting dient tenminste een half uur voor het begin van het afsteken
van kracht te zijn en tenminste een kwartier na afloop van het vuurwerk in stand
worden gehouden.

2.3 Binnen 100 meter vanaf de horizontale projectie van een hoogspanningsleiding wordt
geen vuurwerk tot ontbranding gebracht.

2.4 Bij het afsteekterrein en op de pontons dient de toepasser ervoor te zorgen dat er
vanaf het moment van aanvoer tot en met het afvoeren van het vuurwerk, conti-
nu toezicht aanwezig is.

2.5 Bij eventuele aanwezige roosters en luchtbehandelinsgkanalen op het/de dak(en)
van de panden welke binnen de veiligheidszone zijn gelegen, dient de beziger er
zorg voor te dragen dat hier geen fall out van het vuurwerk in terecht kan komen.

2.6 De genoemde documenten mogen digitaal op de afsteekplaats aanwezig zijn.

2.7 De wijzigingen genoemd in dit artikel dienen uiterlijk vier werkdagen voorafgaand
aan het vuurwerkevenement bij het bevoegde gezag te zijn gemeld. Indien de
wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of het bevoegde gezag niet hebben inge-
stemd met de wijzigingen, mogen de wijzigingen niet worden doorgevoerd.

2.8 Wijzigingen in het in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden door-
gevoerd, indien die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade
of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsaf-
standen zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming niet worden overschre-
den. Deze wijzigingen dienen in overleg met de toezichthouder te worden doorge-
voerd.

2.9 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.De afsteker dient de opstelling voor het
afsteken te controleren op deugdelijkheid en, indien van toepassing, de circuits en
aansluitingen van de elektrische ontstekingen te testen.
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2.10 Bij het elektrisch afsteken dient gebruik te worden gemaakt van een afsteekkast,
welke voorzien is van een tweestaps beveiliging (bijvoorbeeld een sleutelcontact
en een vuurknop). Het afvuursysteem mag alleen volledig zijn ontgrendeld ten
behoeve van het testen en het ontbranden.

2.11 Tijdens het afsteken dienen onderstaande veiligheidsafstanden van opstelling tot
aan publiek te worden aangehouden.

Soort Diameter Veiligheidsafstand tot Fanshape veilig-
vuurwerk publiek heidsafstand tot

publiek
Bengaals 15 meter nvt
vuur
Fonteinen 15 meter nvt
Cakeboxen 5 2 inch 60 meter 90 meter
Romeins 5 1,9 inch 60 meter 90 meter
kaars

( Singelshots l
5 2 inch 60 meter 90 meter

2.12 Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement, dient de meest actuele regionale
weersverwachting te worden opgevraagd bij een van de professionele weerstati-
ons die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. De tijdens het evene-
ment te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en -

richtingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

2.13 Wijzigingen in het in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden door-

gevoerd, indien die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade
of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsaf-
standen zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming niet worden overschre-
den. Deze wijzigingen dienen in overleg met de toezichthouder te worden doorge-
voerd.
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