GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINC1E GRONINGEN
Groningen, 24 augustus 2011
Nr. 2011-344040/34, NW.
Verzonden:

/ 4 AUG 2011

Ontbrandingstoestemming krachtens het Vuurwerkbes1uit
Op 8 augustus 2011, met aanvulling/wijziging van 19 augustus 2011, ontvingen wij een verzoek van Beko
Vuurwerk B.V. cm een ontbrandingstoestemming krachtens het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding
brengen van consumentenvuurwerk (> 100 kg), ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te
bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen op 8 oktober 2011 tussen 21.30 en 22.30 uur ter plaatse
van CiBoGa-terrein (tussen Bloemsingel/Boterdiep) te Groningen.

I.

PROCEDURE

1.1
Ontvangst toestemmingsverzoek / adviezen
Het verzoek is door ons beoordeeld. Het verzoek is verzonden aan de volgende betrokken adviseurs:
de Hulpverleningsdienst Groningen;
de Arbeidsinspectie;
de provincie Noord-Brabant als bevoegd gezag voor de toepassingsvergunning voor het
onderhavige vuurwerkbedrijf.
De provincie Noord-Brabant heef in hear reactie van 11 augustus 2011 aangegeven geen bezwaar te
hebben tegen het verlenen van onderhavige ontbrandingstoestemming.
In haar advies van 22 augustus 2011 (kenmerk HV.11.2722524) heeft de Hulpverleningsdienst Groningen
aangegeven geen bezwaar tegen het verlenen van onderhavige ontbrandingstoestemming te hebben.
1.2
Verklaring van geen bezwaar
Op 4 juli 2010 is het gewijzigde Vb in werking getreden. De bepaling dat toestemming alleen wordt
verleend, indien de burgemeester van de gemeente binnen wiens gemeente het vuurwerk tot ontbranding
gebracht zal worden heeft verklaard daar in verband met de veiligheid geen bezwaar tegen te hebben, is
vervallen. Van de zijde van het ministerie van VROM is ons te kennen gegeven dat deze bepaling
abusievelijk is vervallen en dat reparatiewetgeving in voorbereiding is. Het ministerie verzoekt,
vooruitlopend op deze reparatie, bij besluitvorming op ontbrandingstoestemmingen te handefen, als ware
bedoelde bepalingen fiat vervallen.
Daarom hebben wij op 11 augustus 2011 een verzoek om een verklaring van geen bezwaar (VVGB) met
betrekking tot deze ontbrandingstoestemming ingediend bij de burgemeester van de gemeente Groningen.
De VVGB hebben wij ontvangen op 23 augustus 2011.
OVERWEGINGEN
Gelet op het gestelde in het verzoek en de ingekomen reacties kan een toestemming onder zodanige
beperkingen en voorschriften warden verleend dat het ontbranden en de daarbij behorende handelingen op
een voor mens en milieu voldoende veilige wijze piaats kunnen vinden.
BESLISSING:
gelet op het Vuurwerkbesluit besluiten wij:
de gevraagde toestemming te verlenen

ii

aan deze ontbrandingstoestemmng de beperkingen en voorschriften te verbinden, welke
in de bijlage van doze beschikldng zijn opgenomen

HI

te bepalen dat een exernplaar van het besluit zal worden gezonden aan:
1.
2.
3.
4.
5.

De burgemeester van de gemeente Groningen
De VROM-Inspectie
De Regiopolitie Groningen / RET - Milieu
De Hulpverleningsdienst Groningen, afdeling Brandweer
De Arbeidsinspectie

Groningen, 24 augustus 2011.
Namens Gede uteer e Staten v Groningen,

H. ilouliot,
hoofd afdeling Milieuvergunningen.

Bijiage: voorschriften ontbrandingstoestemming
Algemeen
1.1

Wijzigingen in het werkplan (bijvoorbeeld afsteekprogramma, tijden, soorten vuurwerk)
dienen minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement schriftelijk (fax
nummer 050-3164632) aan het bevoegd gezag te warden overgelegd.

1.2

De aantallen, soorten en kalibers van het af te steken vuurwerk moeten overeenstemmen
met de opgave in het werkplan, met dien verstande dat wel lichtere kalibers mogen
worden afgestoken mits deze wijziging conform voorschrift 1.1 is opgegeven.

1.3

Wijzigingen ten aanzien van het werkplan alsrnede afgelasting van het
vuurwerkevenement (bijvoorbeeld door weersinvloed) dienen, voor zover dit niet voor
aanvang van het evenement binnen kantoortijden gemeld kan worden, te worden gemeld
via telefoonnummer: 06-53977863.

1.4 Indien de wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of er geen akkoord verklaring voor deze
wijzigingen van het bevoegd gezag is, mag er alleen vuurwerk worden ontstoken conform
het oorspronkeiijke werkplan.
1.5

De toepasser dient te alien tijde zijn Certificaat van vakbekwaamheid aan het bevoegd
gezag te kunnen tonen.

1.6

De toepasser dient zich op locatie te kunnen legitimeren, met een geldig persoonsbewijs
(paspoort, identiteitskaart) of rijbewijs.

1.7

De toepasser dient op locatie te beschikken over de ontbrandingstoestemming (aanvraag
met werkplan, beschikking met voorschriften).

1.8

De toepasser dierit, voorafgaande aan het vuurwerk, op locatie een overzicht van het af te
steken vuurwerk (artikelnummers, omschrijvingen, aantallen) aan de ter plaatse
aanwezige door Gedeputeerde Staten aangewezen toezichthoudende ambtenaar te
overleggen.

1.9

Personen, welke de toepasser assisteren bij het opstellen en afsteken van vuurwerk en
het bewaken van het afsteekterrein dienen vooraf door de toepasser zodanig te zijn
geinstrueerd dat overtreding van deze voorschriften wordt voorkomen.

1.10

De toepasser mag geen handelingen (doen) verrichten waarvan hij redelijkerwijs moet
vermoeden dat deze onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder bij
mens en milieu kunnen veroorzaken.

1.11

De toepasser dient instructies van ter plaatse aanwezige door Gedeputeerde Staten
aangewezen toezichthoudende ambtenaren alsook brandweer of politie op te volgen.

1.12 Gedurende het afsteken van het vuurwerk dienen omliggende luchtroosters van de
ondergrondse parkeergarage Boterdiep te worden afgesloten en dienen er in de
parkeergarage geen rijbewegingen plaats te vinden.
1.13

Gedurende het afsteken van het vuurwerk dient de toepasser continu in verbinding te
staan met de bewaking van de parkeergarage.

2

Opbouwlocaties / afsteeklocatie / gevarenzone

2.1

Binnen de gevarenzone mogen geen toeschouwers aanwezig zijn.

2.2

De opbouw- en afsteeklocatie dient vanaf het moment van opbouw c.q. opstelling van het
vuurwerk te worden afgezet, zodanig dat het niet meer toegankelijk is voor toeschouwers.

2.3

Minirnaal 1 uur voor het afsteken van het vuurwerk dient de gevarenzone te zijn afgezet
met dranghekken of andere gelijkwaardige voorzieningen en te warden bewaakt zodat
onbevoegden geen toegang meer hebben tot de gevarenzone. Deze voorziening en
maatregel dient in stand te warden gehouden tot het einde van de controle zoals
opgertomen in voorschrift 7.1.

2.4

Bij betreden van de gevarenzone door toeschouwers tijdens het afsteken van het
vuurwerk dient het afsteekprograrnma onmiddellijk te warden gestaakt. Het
afsteekprogramma mag pas weer warden voortgezet nadat toestemming is verkregen van
de bevoegde autoriteiten.

2.5

Voor aartvang van het opstellen van het vuurwerk dient de toepasser er zich van te
vergewissen dat in de gevarenzone geen wijzigingen hebben plaatsgevonden ten
opzichte van de situatie ten tijde van afgifte van de ontbrandingstoestemming.

3

Opstelling vuurwerk

3.1

Random het afsteeklocatie van het vuurwerk dient een minimale veitigheidsafstand van ten minste
60 meter tot aan het publiek te worden aangehouden.

3.2

Op de afsteeklocatie mag alleen vuurwerk worden opgesteld dat ook daadwerkelijk wordt
ontstoken. Vuurwerk dat ten gevolge van aanpassing van het afsteekprogramma niet zal
worden ontstoken dient onverwijid te worden geplaatst in afgesloten transportverpakking
in eveneens afgesloten doelmatige transportmiddelen en dient direct na het vuurwerkevenement te worden afgevoerd near een vergunde opslaglocatie voor vuurwerk.

3.3

De constructies, welke warden gebruikt bij het afsteken van vuurwerk, mogen niet
gemakkelijk ontvlambaar zijn, mogen niet kunnen omvallen en moeten bestendig zijn
tegen schokken en/of trillingen welke door het afsteken kunnen warden veroorzaakt.

3.4

Op de grond staande houders voor vuurwerk moeten een grondvlak hebben met een
lengte en een breedte welke minimaat 60% is van de totale hoogte, inclusief
vuurwerkartikel of afvuurhulpstuk.

3.5

Vuurwerkartikelen die door de fabrikant loodrecht ten opzichte van het grondvlak zijn gemonteerd
maar schuin worden opgesteld, worden zodanig opgesteld dat het vuurwerkartikel geen kleinere
hoek van afschieten neeft dan 60 graden ten opzichte van het horizontale vlak.

3.6

Vuurwerkartikelen die door de fabrikant loodrecht ten opzichte van het grondvlak zijn gemonteerd
maar schuin worden opgesteld, dienen evenwijdig aan het publiek te warden opgesteld en
afgeschoten.

3.7

Vuurwerkartikelen die fanshaped zijn gemonteerd dienen evenwijdig aan het publiek te worden
opgesteld en afgeschoten

3.8

Op de afsteeklocatie mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn,
behoudens het open vuur dat direct benodigd is voor het afsteken van het vuurwerk of dat
deel uitmaakt van het evenement.

3.9

Bij grondvuurwerk mogen binnen een afstand van 25 meter buiten de afsteeklocatie geen
brandbare objecten aanwezig zijn.

3.10

Op de afsteeklocatie mogen geen brandbare objecten aanwezig zijn, enders dan de af te
steken vuurwerkartikelen.

3.11

Nadat het opbouwen is voltooid dient de toepasser de opstelling minimaal 1 uur voor het
afsteken te controleren op deugdelijkheid.

3.12 Tijdens het vuurwerkevenement mag alleen het vuurwerk wat is opgenomen in het
werkplan c.q. vuurwerk wat conform voorschrift 1.1. is gemeld warden ontbrand.

4

Toegankelijkheid

4.1

Op de afsteeklocatie mogen in de periode tussen de aanvoer van het vuurwerk en de
controle na afloop van het ontsteken (zie voorschrift 7.1) slechts personen worden
toegdaten, welke daadwerkelijk zijn betrokken bij het opstellen, het afsteken, de controle
en bewaking, de hulpverleningsdiensten en personen, welke belast zijn met het toezicht
op deze werkzaamheden.

4.2

De afsteeklocatie moet worden bewaakt vanaf de aanvoer van het vuurwerk tot aan het
afronden van de controle na afloop van het afsteken. Het betreden van de afsteekiocatie
en de gevarenzone door toeschouwers dient onverwijid aan de politie te worden gemeld.

4.3

De afsteekiocatie moet toegankelijk zijn voor de brandweer en andere hulpverleningsdiensten.

4.4

De gevarenzone en de afsteeklocatie mogen pas na de terreincontrole (zie voorschrift
7.1) en in overleg met bevoegde autoriteiten worden vrijgegeven voor toeschouwers.

5

Weersomstandigheden

5.1

Bij een windsnelheid groter dan 9 m/s (windkracht 5 Bft of rneer) mag geen vuurwerk
worden ontstoken.

5.2

Indien ten gevolge van de weersomstandigheden (mist) het zicht minder is dan 60 meter
en de daarbij te berekenen denkbeeldige bolvorm boven het terrein, niet meer is te
overzien, dient het afsteken van vuurwerk te warden gestaakt.

5.3

Bij verwachte regen dienen de vuurwerkartikelen doelmatig te worden afgedekt.

5.4

Bij een gerede kans op onweer moet gewacht worden met het op de ontstekingsdraden
aansluiten van de elektrische ontstekers en moeten reeds aangesloten ontstekers worden
ontkoppeld tot het onweer is overgetrokken of de kansen op elektrostatische ontlading
voldoende zijn afgenomen; dit ter beoordeling van de ter plaatse aanwezige
toezichthouder van de provincie Groningen.

6

Afsteken

6.1

Aileen nieuwe, onbeschadigde vuurwerkartikelen mogen worden aangevoerd.

6.2 De toepasser dient ervoor zorg te dragen dat te alien tijde een goede communicatie met
de eventuele overige deskundigen, alsrnede met de op het terrein aanwezige bevoegde
autoriteiten mogelijk is.
6.3

Bij het elektrisch afsteken dient gebruik te worden gemaakt van een afsteekkast welke
voorzien is van een sleutel en een dodemansknop. De sleutel mag pas worden geplaatst
op het moment dat het afsteken daadwerkelijk aanvangt.

6.4

De plaatsing van de afsteekkast dient zodanig te zijn dat de toepasser een vrij en
onbelemmerd zicht heeft op het opgestelde vuurwerk en de directe omgeving, zodat bij
calamiteiten de uitvoering direct kan worden gestopt.

6.5

Voor aanvang van het afsteken dienen de afsteeklocaties te worden gecontroleerd op de
aanwezigheid van niet toe te passen vuurwerk. Dit vuurwerk dient voor het afsteken te
worden verwijderd en in de daarvoor wettelijk voorgeschreven verpakking te worden
opgeslagen in een afgesloten doelmatig transportmiddel en dient direct na het evenernent
te worden afgevoerd naar een vergunde opslaglocatie voor vuurwerk.

7

Terreincontrole na afsteken vuurwerk

7.1

Na afloop van het vuurwerkevenement dienen de afsteeklocaties, de gevarenzones en de
directe omgeving hiervan onverwijld te worden gecontroleerd op de aanwezigheid van

(deels) niet ontstoken vuurwerk en vuurwerk waarvan niet zeker is dat deze geheel is
ontstoken. Het controleren dient met behulp van daartoe geschikte verlichtingrniddelen te
gebeuren. Dit vuurwerk dient onschadelijke te worden gernaakt (rninimaal 10 minuten in
water to plaatsen) en op doelmatige wijze te worden afgevoerd.
7.2 De gevarenzone en afsteeklocatie mogen niet worden betreden door derden voordat deze
zijn gecontroleerd op (deers) niet ontstoken vuurwerk en dit vuurwerk van doze locaties is
verwijderd.
7.3

Indien bij de in voorschrift 7.1 bedoelde terreincontrore niet al het (deers) niet ontstoken
vuurwerk wordt aangetroffen dient de politie hier onverwijld van in kennis te warden
gesteld en dient de controle bij daglicht te worden hervat.

7.4

Niet ontstoken vuurwerk dient door de toepasser in een register te warden vastgelegd.

8

Brandveiligheid

8.1

Op de afsteeklocatie dienen doelmatige en door een erkend deskundige goedgekeurde
brandblustoestelien aanwezig te zijn, welke zijn afgestemd op de plaats en hoeveelheid
van het af te steken vuurwerk. Blusmiddelen dienen voor onmiddellijk gebruik beschikbaar
te zijn.

8.2

Ontstaat tijdens het afsteken een brand dan dient het afsteekprogramma onverwijld te
warden gestaakt. Het afsteekprogramrna rnag pas weer warden voortgezet nadat de
brand doelmatig is bestreden, een en ander in overleg met bevoegde autoriteiten.

9

Me!den incidenten / afwiikend gedrag vuurwerk

9.1

rndien tijdens een vuurwerkevenement het ontstoken vuurwerk afwijkend gedrag vertoont
ten opzichte van wat redelijkerwijs verwacht mag worden, dit ter beoordeling van de
toepasser, dan dient door de toepasser hiervan een schriftelijke rapportage te warden
gemaakt. Deze rapportage dient binnen 48 uur na het gehouden vuurwerkevenement te
worden overgelegd aan het bevoegd gezag.

9.2

In de rapportage conform voorschrift 9.1 dient vermeld te worden:
• piaats en datum evenement;
• soort(en) vuurwerk;
• productnurnmer;
• herkomst artikel (leverancier, producent);
• omschrijving van de afwijking;
• (eventuele) incidenten die tot schade of letsel hebben geleid.

9.3

Indien een vuurwerkartikei een onverwacht effect geeft mogen alle artikelen van hetzelfde
type niet meer warden afgestoken.

9.4

Indien een vuurwerkartikel letsel veroorzaakt bij afstekend personeel of bij toeschouwers,
dient het afsteken te worden stopgezet .

9.5

Bij incidenten dienen instructies van functionarissen van politie en brandweer of de door
Gedeputeerde Staten aangewezen betrokken toezichthoudende ambtenaren onverwijld te
warden opgevolgd.

9.6

Indien na een incident getwijfeld moet warden aan de veiligheid van het afsteken van de
overige vuurwerkartikelen, wordt het afsteken onderbroken. Het afsteken rnag pas worden
voortgezet nadat functionarissen van politie of brandweer of de door Gedeputeerde
Staten aangewezen betrokken toezichthoudende ambtenaren daartoe toestemrning
hebben gegeven.

Begrippenrijst
Afsteekprogramma

Geheel van opeenvoigende handelingen bij het afsteken van
vuurwerk.

ADNR

Accord européen relatif au transport international des
merchandises dangereuses de navigation par Rhine

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen

Blindganger

Zichzelf voortdrijvend projectiel dat niet tot nadere ontbranding is
gekomen en wear ten minste nog 1 lading in aanwezig is.

Certificaat van vakbekwaamheid

Certificaat als bedoeld in artikel 4.8a, tweede lid
Arbeidsomstandighedenbesluit.

Doelmatig

In overeensternming met en geschikt voor het doel waarvoor het
gemaakt is.

Gereedmaken van vuurwerk

Het uit de transportverpakking halen van vuurwerk alsmede het
opstellen, laden en aansluiten daarvan op het afsteekterrein.

Gevarenzone

De afsteeklocatie met dear rand omheen het gebied dat binnen
de grootst aan te houden veiligheidsafstand valt.

Lijst van deskundige personen Lijst, zoals opgenomen in de toepassingsvergunning, waarop
de personen zijn vermeld die gecertificeerd bevoegd zijn
professioneel vuurwerk te af te steken. De I ijst omvat ten rninste
naam, geboortedatum, geboorteplaats en certificaatgegevens.
Onbevoegden

Personen die niet gerechtigd zijn om op een bepaalde locatie
aanwezig te zijn.

Opstelling

Constructies, welke worden gebruikt bij het opstellen van
vuurwerk.

Register
Toepasser

Register zoals bedoeld in artikel 3.3.6 van het Vuurwerkbesluit.
Persoon welke bevoegd is tot het afsteken van professioneel
vuurwerk,
Verpakking als bedoeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Transportverpakking
Veil igheidsafstand

Random de afsteeklocatie vox vuurwerk aan te houden afstand
tot aan het publiek, gespecificeerd per soort vuurwerk.

Vuurwerk Professioneel vuurwerk als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid
van het Vuurwerkbesluit en de daartoe door de minister van
VROM aangewezen stoffen en voorwerpen.
Vuurwerkbesluit

Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met
betrekking tot consumenten en professioneel vuurwerk.

Weigeraar

Vuurwerkartikel dat niet tot ontbranding is gekomen en waar nog
minimaal 2 ladingen aanwezig zijn.

Werkplan

Werkplan als bedoeld in artikel 4.8 a, eerste lid Arbeidsomstandighedenbesluit.

WMS-categorie

Wet milieugevaarlijke stoffen: indeling en definibring van
gevaarlijke stoffen waarbij gebruik wordt gemaakt van de
aanduiding milieugevaarlijke stoffen van de WMS.

