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L OntbrandingstoestemmingVuurwerkbesluit

BESCHIKKING van Gedeputeerde Staten van Flevoland op het verzoek van de heer
Langras namens DFP Vuurwerk te Culemborg. Het verzoek betreft een aanvraag om
een ontbrand ingstoestemm ing als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor het tot
ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te
installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen op 14 december
2013 tijdens een vuurwerkdemo vanaf het fietspad aan het Madisonpad te Almere.
De opbouw begint om 13:30 uur en de ontbranding vindt plaats tussen 19:00 uur en
21:30 u ur.

II. Procedure

De aanvraag is bij ons ingekomen op 6 september 2013 en op verzoek aangevuld op
22 oktober 2013.

Verklarino van oeen bedenkinaen (vvgb)
De aanvraag hebben wij onverwijld verzonden aan de burgemeester van de
gemeente Almere. Tevens hebben wij de burgemeester het verzoek om een VvgB
geoaan.

III. Ingekomen vvgB

Verkla ring van oeen bedenkinoen

Op 24 oktober 2013 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Almere de
WgB ontva ngen.

Iv. Overwegingen

De ontbrand ingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de
bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. In de Ministerièle
Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk
(Staatscourant 2012, nummer 11957) (MR) zijn voorschriften opgenomen welke
rechtstreeks werkend zijn voor verg u nning houder. Wij achten dat de voorschriften uit
de MR onvoldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het
milieu en hebben daarom afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de MR

opgenomen.
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Afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de MR
Op grond van artikel 38.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voor-
schriften 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 l onder b van de MR:
In dit artikel is opgenomen dat vuurwerk op een ander tijdstip mag worden
ontbrand, dan in de ontbrand ingstoestem ming is genoemd.

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

Aanvullingen ten opzichte van de llR

Als aanvullingen op de MR zijn voorschriften met betrekking tot de volgende
artikelen c.q. onderwerpen opgenomen:

. In aanvulling op de MR is voorschrift 2.1 toegevoegd.
In de schietlijst welke bij de aanvraag is gevoegd, ontbreken de artikelnummers
van de vu urwerka rtikelen. Conform artikel 38.3a, lid 2 onder d van het
Vu u rwerkbeslu it, dienen de artikelnummers van de vuu rwerka rtikelen in de
schietlust te zijn opgenomen, Aanvrager dient de definitieve schietlijst, waarin
opgenomen de artikelnummers van de vu urwerkartikelen (deze mogen per
categoriesoort worden opgegeven) minimaal vier werkdagen voorafgaand aan het
vuu rwerkevenement aan de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek te
hebben overgelegd.

. In aanvulling op artikel 2.3 van de MR is voorschrift 2.2 toegevoegd.
In dit artikel is opgenomen dat overige wijzigingen uiterlijk vier werkdagen
voorafgaand aan het vu urwerkevenement bij het bevoegd gezag dienen te zijn
gemeld.

. In aanvulling op de MR is voorschrift 2.3 toegevoegd.
In dit voorschrift is opgenomen dat vanaf het moment van aanvoer van het
vuurwerk tot en met afuoeren van het vuurwerk, continu toezicht op het
afsteekterrein aanwezig dient te zijn.

. In aanvulling op de MR is voorschrift 2.4 toegevoegd.
In dit artikel is opgenomen dat uiterlijk 3 uur voor aanvang van het vuurwerk-
evenement de meest regionale weersverwachtingen dient te worden opgevraagd.

Ontbrandingstoestemming DFP Vuurwerk
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In aanvulling op artikel 2.2, lid 3 van de MR is voorschrift 2.5 toegevoegd.
In dit voorschrift is opgenomen dat de documenten welke op de locatie aanwezig
dienen te zijn, ook digitaal beschikbaar mogen zijn.

In aanvulling op de MR is voorschrift 2.6 toegevoegd.
In dit voorschrift is opgenomen dat de afsteeklocatie de verkeersveilig heid niet in
gevaa r mag brengen.

In aanvulling op de MR is voorschrift 2.7 toegevoegd.
In dit voorschrift wordt aangegeven dat wegen en paden binnen de gevarenzone
voor, tijdens en na het vuurwerk dienen te worden afgezet.

In de aanvulling op de MR is voorschrift 2,8 toegevoegd.
Indien de afsteeklocatie in de nabijheid van bebouwing ligt dient men omwonenden
en bedrijven op de hoogte te brengen van het evenement.

In aanvulling op de MR is voorschrift 2.9 toegevoegd.
op de locatie en in het belang van de veiligheid en in overleg met het bevoegde
gezag, mag worden afgeweken van de ontbra nd ingstoestem m ing.

v. overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn in de MR en deze beschikking, beperkingen en
voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. De

voorschriften van de MR zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en
voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke
bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of
welke in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de
ontbrand ingstoestem ming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht
op het vuu rwerkevenement zal evenwel door de bevoegde instanties ook
gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de onderstaande
tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk
op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit Van toepassinq ziinde
wetqeviDq

Vervoer vuurwerk Wet vervoer gevaarlijke
stoffen (ADR)

- Evenement Algemene Plaatselijke
Verordeninq

Ontbrandingstoestemming DFP Vuurwerk
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Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze
brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te
zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende
informatieblad.

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

VI. Besluit

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND ;

gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrechu

BESLUITEN:

de gevraagde ontbrand ingstoestemming te verlenen;
dat aan deze ontbrand ingstoestem m ing voorschriften worden opgenomen in
afwijking van of in aanvulling op de Ministeriële Regeling;
dat de bij dit besluit behorende aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover
de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en deze
ontbrand ingstoestem m ing, niet anderszins bepalen;
dit besluit te zenden aan DFP Vuurwerk;
een afschrift van dit besluit te zenden aan:
- de burgemeester van de gemeente Almere;
- Brandweer Flevoland;
- de minister van Infrastructuur en Milieu, p/a DCMR Milieudienst

Rijnmond te Schiedam, ter attentie van de heer R. van den Biggelaar;
- Politie Flevoland, gemeenschappelij ke Meldkamer te Lelystad;
- het Landelijk Meld- en Informatiepunt Vuurwerk te's-Gravenhage

Ontbrandingstoestemming DFP Vuurwerk
14 december 2013 Madisonpad Almere
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Bezwaar
Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons 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
bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek
daartoe indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuu rsrechtspraa k 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 bezwaa rsch riften Drocedu re
Op grond van artikel 7:la van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw
bezwaarschrift aangeven dat u de bezwaa rschriftenprocedu re wilt overslaan en
rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de administratieve rechter. in artikel 7: 1 a tweede lid
van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder
geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd
nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een
ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo'n verzoek niet is gedaan en dit
bezwaarschrift ontvan kelij k 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
bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

Proceskostenvergoed i ng
Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de
Algemene wet bestuursrecht bij ons - voordat wij een besluit hebben genomen op uw
bezwaarschrift - een verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband
met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbu gaat het
bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getuige/desku nd ige; 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.

Ontbrandingstoestemming DFP Vuurwerk
14 december 2013 MadisonDad Almere
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VOORSCHRIFTEN

l. Afwijkingen ten opzichte van de MR

In afwijking van artikel 2.3, lid I onder b van de MR:
Er mag enkel met goedkeuring van Gedeputeerde Staten van het tijdstip van
ontbranding, zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming worden
afgeweken,

2. Aanvullingen ten opzichte van de MR

2.2

De definitieve schietlust, waarin opgenomen de namen van de fabrikanten en
artikelnummers van de vuurwerka rtikelen, dienen minimaal vier werkdagen
voorafgaand aan het vu u rwerkevenement elektronisch aan het bevoegde
gezag te zijn overgelegd.

De wijzigingen genoemd in dit artikel dienen uiterlijk vier werkdagen
voorafgaand aan het vu u rwerkevenement bij het bevoegde gezag te zijn
gemeld. Indien de wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of het bevoegde
gezag niet hebben ingestemd met de wijzigingen, mogen de wijzigingen niet
worden doorgevoerd.

Bij het afsteekterrein dient de toepasser eryoor te zorgen dat er vanaf het
moment van aanvoer tot en met het afvoeren van het vuurwerk, continu
toezicht op het afsteekterrein dient te zijn,

Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement, dient de meest actuele
regionale weersverwachting te worden opgevraagd bij een van de
professionele weerstations die opereren in de commercièle markt of bij het
KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstand igheden,
waaronder windsnelheden en -richtingen dienen schriftelijk te worden
vastgelegd.

De documenten welke op de locatie aanwezig dienen te zijn mogen digitaal
aanwezig zijn.

Het afsteekterrein dient zodanig te zijn gesitueerd ten opzichte van wegen dat
de verkeersveilig heid niet in gevaar kan worden gebracht door de
rookontwikkeling, welke gepaard gaat met het afsteken van vuurwerk'

2.3

2.4

2.5

2.6

Ontbrandingstoestemming DFP Vuurwerk
14 december 2013 Madisonpad Almere
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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.

De afsteeklocatie bevindt zich in de nabijheid van bebouwing. Gelet hierop is
in dit voorschrift opgenomen dat uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan het
vuu rwerkevenement bewoners en bedrijven 200 meter buiten de
veiligheidszone op de hoogte dienen te worden gesteld van het
vuu rwerkevenement.

Wijzigingen in het in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden
doorgevoerd, indien die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of
onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen.
Hierbij mogen de veilig heidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandings-
toestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen dienen in overleg
met de toezichthouder te worden doorgevoerd. Wijzigingen in het in het
belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd, indien die
wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor
mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veilig heidsafstanden
zoals opgenomen in de ontbrandingstoestem m ing niet worden overschreden.
Deze wijzigingen dienen in overleg met de toezichthouder te worden
doorgevoerd.

Ontbrandingstoestemming DFP Vuurwerk
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