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Bijlage(n) 

In uw brief van 4 december 2015 stelt u mij vragen over een Vuurwerkshow op 13 december 2015 aan de 

Binnenschelde. Graag beantwoord ik hieronder uw vragen als volgt. 

Vraag 
1. Is uw college op de hoogte van de door de ondernemer geplande vuurwerk.actie op 13 december? 

Antwoord: 
Bij email van 26 november 2015 heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant {hierna: OMWB) mij in kennis 
gesteld van het feit dat zij een melding in het kader van het Vuurwerkbesluit hadden ontvangen van Pyromax Fireworks 
Events. Deze melding betrof een vuurwerkevenement/ontbrandingsvergunning op een locatie ter hoogte van de 
Boulevard 55 te Bergen op Zoom op 13 december 2015. Bij schrijven van 3 december 2015 heeft de OMWB mij in 
kennis gesteld dat de melding voldoet aan de indieningvereisten van het Vuurwerkbesluit en het voornoemde bedrijf 
toestemming heeft om vuurwerk tot ontbranding te brengen op 13 december 2015 ter hoogte van de gevraagde locatie. 

Het is dus niet Ed Raket die het vuurwerkevenement organiseert maar het pyrotechnisch bedrijf Pyromax Fireworks 
Events. Het is namelijk zo dat alleen bedrijven die van de minster een vergunning hebben voor het houden van officiële 
shows gerechtigd zijn een vergunning aan te vragen, om buiten de aangewezen periode, vuurwerk af te steken. Het 
Bergen op Zoomse bedrijf Ed Raket heeft deze vergunning niet en is slechts gerechtigd om consumentenvuurwerk op 

29, 30 en 31 december te verkopen. 

Vraag: 
2. Zo ja, is dit in overeenstemming met artikelen 4:2 en 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)? 

Antwoord : 
De door u aangehaalde artikelen vanuit de APV zijn niet van toepassing op het ontsteken van vuurwerk, maar hebben 
betrekking op inrichtingen welke vallen onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Het houden 
van een vuurwerkshow is geen inrichting als bedoeld in dit besluit. Ten aanzien van het ontsteken van vuurwerk buiten 
de periode 31 december vanaf 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur geldt het Vuurwerkbesluit. In dit besluit is bepaald wie en 
op welke wijze er toestemming voor het ontsteken van vuurwerk in de rest van het jaar kan worden gegeven. 
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Vraag: 
3. Heeft het college toestemming c.q. vergunning verleend voor dit evenement? 

Antwoord: 

Nee, de bevoegdheid tot het verlenen van een vuurwerkevenement/ontstekingsvergunning ligt bij de Gedeputeerde 
Staten van de Provincie (artikel 3B.1 , lid 3 sub a. van het Vuurwerkbesluit) . De Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
heeft de uitvoering van deze bevoegdheid gemandateerd aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. 

Vraag: 
4. Zo ja wat zijn daarvoor de argumenten geweest en welke afwegingen heeft u daarbij gemaakt? 

Antwoord : 
Niet van toepassing zie het antwoord op vraag 3. 

Vraag: 
5. Welke instanties heeft u om advies gevraagd i.c. hebben u hierover geadviseerd? 

Antwoord: 
Niet van toepassing zie het antwoord op vraag 3. 

Vraag: 
6. Bent u het met de BSD-fractie eens dat dit soort evenementen niet passen in een tijd waarin burgers gevraagd worden 
toch al extra alert te zijn op ongebruikelijke voorvallen en geluiden in hun omgeving? 

Antwoord: 
Natuurlijk dienen burgers te allen tijde een gezonde alertheid te hebben naar wat er in hun nabijheid gebeurt. Maar dit 
mag niet omslaan in angst. Of een negatief effect hebben op de subjectieve veiligheidsbeleving. Daarnaast dienen 
mensen ook een normaal leven te kunnen leven. Bergen op Zoom kenmerkt zich ook als stad waar evenementen, een 
prominente plaats innemen in het culturele spectrum . . 

Vraag: 
7. Bent u bereid er alles aan te doen om dit evenement te verbieden c.q. onmogelijk te maken? 

Antwoord: 
Niet van toepassing zien het antwoord op vraag 3. 

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Drs. S.P.M. Verstraten, 
afdelingsmanager Maatschappelijke Ontwikkeling, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277726. 
S.P.M.Verstraten@bergenopzoom.nl . 

Hoogachtend, 
De burgemeester van Bergen op Zoom, 


