
Omgevingsdienst 

Regio Amhem 

Retouradres: Postbus 3065, 6802 DB Arntiem 

Xena Vuurwerk B.V. 
De heer G. van Roekel 
Park Paasberg 7 
6711 DP EDE 

Onderwerp 

Besluit ontbrandingstoestemming 

Geachte heer Van Roekei, 

Wij ontvingen uw aanvraag op 11 februari 2019. Het betreft de 
aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 22 mei 2019 vanaf 
een weiland gelegen aan de Twente Route te Heelweg. Wij hebben uw 
aanvraag geregistreerd onder zaaknummer 195289235. 

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Wij vermelden het 
concrete besluit hieronder. 

Besluit 
Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht 
besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland; 

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen; 

2. de aanvraag die bij dit besluit hoort maakt deel uit van dit 
besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de 
Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze 
ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen; 

3. de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Oude 
IJsselstreek met kenmerk 36077 d.d. 21 maart 2019 maakt 
deel uit van dit besluit. 

Publicatie 

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl. 

In werking treden 
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de 
inzagetermijn van dit besluit. omgevingsdienst Regio Arnh. 

Rechtsmiddelen 
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar en een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen. 
Daarover informeren wij u in de bijlage. 

Omgevingsdienst Regio Arnhem is een samenwerl<ingsverband van de gemeenten Arnhem, 

Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renl<um, Rheden, Rozendaal, Westervoort en 

Zevenaar en provincie Gelderland. 

Datum 
10 april 2019 
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Eusebiusbuitensingel 53 
6828 HZ Amhem 
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Toelichting Datum 

De gevolgde procedure, voorschriften en overwegingen leest u in de ^ ° ^P""'' 
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Vragen Zaal<nummer 

Vragen over deze brief kunt u stellen aan mevrouw A.M. Zaat, 1 9 5 2 3 9 2 3 5 

telefoonnummer: (026) 377 16 18. 

Hoogachtend, 
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

R.M. Vlaander 
Afdelingshoofd 
Omgevingsdienst Regio Arnhem 

Bijlagen: 
Bijlage 1: Procedure 
Bijlage 2: Voorschriften 
Bijlage 3: Overwegingen 
Bijlage 4: Rechtsmiddelen 



Bijlage 1 : Procedure Datum 
10 april 2019 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenl<omstig het 
bepaalde in artil<el 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot 
ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te 
bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen 
vanaf een weiland gelegen aan de Twente Route te Heelweg op 22 mei 
2019. De opbouw begint om 11:00 uur en de ontbranding is gepland 
tussen 19:00 uur en 22:30 uur. 

Advies 
Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies 
gevraagd: 

Burgemeester van gemeente Oude-IJsselstreek; 
Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. 

Op 21 maart 2019 hebben wij van de burgemeester van gemeente 
Oude IJsselstreek een verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) 
ontvangen. 
De gemeente geeft in haar Vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de 
aangevraagde vuurwerkontbranding. 
Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt: 

1. Xena Vuurwerk B.V. informeert de bewoners ruim een week van 
te voren over het afsteken van vuurwerk; 

2. Xena Vuurwerk B.V. zorgt ervoor dat zij het afsteekterrein 
zonder afval achterlaat en daar waar nodig het terrein herstelt. 

Binnen redelijke termijn hebben wij geen advies mogen ontvangen van 
de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. 
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Bijlage 2: Voorschriften 

Droogte: 
1. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of 

er spral<e is van droogte / risico op natuurbrandgevaar (fase 
2). De meest actuele regionale weersverwachting moet 
opgevraagd worden bij een van de professionele 
weerstations die opereren in de commerciële markt of bij 
het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te 
worden gekeken. 

2. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden 
contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2. 
In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of 
regionale brandweer wordt bepaald of het 
vuurwerkevenement doorgang kan vinden. 
Bij doorgang van het evenement moeten de maatregelen 
van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale 
brandweer strikt worden opgevolgd. 

Datum 
10 april 2019 
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Bijlage 3: Overwegingen 

De ontbrandingstoestemming l<an worden geweigerd in het belang van 
de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de 
Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen 
van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn 
voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de 
vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende 
bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu. 

Datum 
10 april 2019 
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Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR 
Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit 
besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang 
van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. 

Locatiebezoek 
Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er recent geen 
locatiebezoek gebracht. Het betreft een herhaallocatie waardoor wij 
niet jaarlijks deze locatie bezoeken omdat er geen bijzonderheden te 
verwachten zijn op deze locatie. In 2018 is wel een locatiebezoek 
uitgevoerd. 

Aan de hand van het locatiebezoek (2018) is het volqende te 
vermelden: 
De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze 
bepaald op 60 (90 fanschape) meter. 

Het vuurwerkevenement vind plaats vanaf een weiland. 

Binnen de veiliqheidszone: 
In de zone is het volgende aanwezig: 
- bomen/struiken; 
- paden/ wegen; 
- crossterrein; 
- dieren (paarden); 
- gebouw t.b.v. verblijf paarden. 

Het aangrenzend crossterrein ligt binnen de veiligheidszone. 
Op basis van het Vuurwerkbesluit zullen wij een afschrift van deze 
beschikking toezenden aan de motorcross vereniging, zodat men is 
geïnformeerd omtrent het vuurwerkevenement. 
De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat 15 minuten 
voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de 
veiligheidszone aanwezige crossterrein, wandel- en fietspaden of eigen 
wegen zijn afgesloten voor voertuigen en publiek. 

Binnen de veiligheidszone zijn dieren (paarden) aanwezig. In het 
weiland waar de dieren aanwezig zijn is de afsteeklocatie gesitueerd. 
De dieren mogen ten tijde van de opbouw en afsteken van het 
vuurwerk niet binnen de veiligheidszone aanwezig zijn. De afsteker 
dient de eigenaar van de aanwezige dieren omtrent het evenement te 
informeren, zodat men tijdig maatregelen kan treffen. 



Datum 

In de directe omgeving buiten de veiliqheidszone: l O a p n i z o i g 

Net buiten de veiligheidszone is o.a. de provinciale weg N18 Twente pagina 

Route, Landstraat en de Rieteweg aanwezig. Aandachtspunt blijft de ^ ^ 
afstand tot aan de omliggende wegen. Hier dient ten tijde van de zaai<nummer 

opbouw van het vuurwerk extra aandacht besteed te worden aan de 195289235 

veiligheidsafstand zoals op tekening staat aangehouden is en blijft. 

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende 
het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen 
ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou 
kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot 
ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet. 

Informeren omwonenden 
Doordat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan 
zorgen bij mens en dier in de omgeving, adviseren wij de afsteker om 
voorafgaand aan het evenement de omwonenden te informeren. 

Advies burgemeester gemeente Oude-IJsselstreek 

Ad.1 
Het vuurwerkevenement zal worden gepubliceerd op de site 
Overheid.nl. Een ieder die daar belangstelling voor heeft kan zich 
middels bedoelde publicatie laten informeren betreffende het 
vuurwerkevenement. En standaard wordt door ons aan de afsteker 
geadviseerd om omwonenden op de hoogte te stellen van het 
vuurwerkevenement. 

Ad.2 
In de vigerende wet- en regelgeving is dit opgenomen. 
Door de toezichthouder van de ODRA zal worden gecontroleerd of de 
vuurwerkafsteker voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving. 

Wet Natuurbescherming 
Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge 
van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van 
verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is er een vergunningplicht 
op grond van de Natuurbeschermingswet. Gezien onderhavige locatie is 
gelegen op meer dan 1 km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-
gebied, voor zover dit is aangewezen als vogelrichtlijngebied, zijn er 
geen significante effecten te verwachten en is er geen belemmering 
voor het verlenen van de gevraagde ontbrandingstoestemming. 
Op grond van de Wet natuurbescherming is geen nadere actie vereist. 



Overige wetgeving 
Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en 
voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu 
verbonden. Deze voorschriften 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 die in het belang zijn van de 
openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te 
verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het 
vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd 
worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel 
is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er 
uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is. 

Datum 
10 april 2019 
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Activiteit Van toepassing zijnde wetgeving 
Vervoer vuurwerk Wet vervoer gevaarlijke stoffen 

(ADR) 
Evenement Algemene plaatselijke verordening 

(APV) 



Bijlage 4: Rechtsmiddelen 
Datum 
10 april 2019 

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en 
deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit. 

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij 
gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te 
worden aan: 

Postbus 9090 
6800 GX ARNHEM 

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht ten minste te bevatten: 

- de naam en het adres van de indiener; 
de dagtekening; 
een omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals 
vermeld in het briefhoofd van ons besluit; 
de gronden van het bezwaar. 

Voorlopige voorziening 
Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in 
werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden 
ingediend bij: 

Rechtbank Gelderland 
Team Bestuursrecht 
Postbus 9030 
6800 EM Arnhem 

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in 
werking nadat hierover een beslissing is genomen. 

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige 
voorziening te treffen, is het van belang dat: 

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden; 
er gelet op de betrokken belangen sprake ls van onverwijlde 
spoed. 

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde 
eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene 
wet bestuursrecht). 
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