
 

 

Schriftelijke vragen  
Reg. Nr. 2013-11 

 

Datum:   18-11-2013  

Van:  VVD en PvdA   

Aan: College via Ben van Zuthem  

Onderwerp: Vuurwerkopslag en verkoop Hagestraat 

te Heerde (V.d. Put) 

 

Datum beantwoording: 20 november 2013  

Behandeld in college van:  26 november 2013  

   

  

 

 

 

Toelichting  

De raadsfracties van VVD en PvdA hebben tien schriftelijke vragen gesteld aan uw college.  

De vragen hebben betrekking op de voorgenomen plannen voor de opslag en de verkoop van 

consumentenvuurwerk door de fa. Van de Put aan de Hagestraat 8 te Heerde. 

 

Eerder al zijn over dit onderwerp vragen gesteld door de fracties van PvdA en VVD en op maandag 

11 november 2013 is een interpellatiedebat gehouden op initiatief van de VVD, waarbij is 

aangehaakt door de PvdA. Beide fracties stellen vast dat uw college bij de verlening van de 

omgevingsvergunning correct heeft gehandeld en dat er geen andere weg was dan deze vergunning 

te verlenen. De fracties hebben nog enkele vragen. Deze vragen hebben betrekking op de 

communicatie met Hanzeheerd Brinkhoven tijdens het proces van de vergunningverlening, de 

verleende verkoopvergunning op grond van de APV en het toezicht op de naleving van de voor het 

bedrijf geldende regels.  

 
Antwoord 

De tien vragen met de antwoorden daarop volgen hieronder. 

Per vraag wordt direct het antwoord weergegeven. 

 

1. Waarom heeft het college toentertijd de suggestie van Brinkhoven niet gevolgd om een gesprek 

te gaan voeren met de ondernemer? 

 

Antwoord: 

De bedoelde suggestie is verwoord in de zienswijze die Hanzeheerd Brinkhoven op 17 oktober 2012 

in het kader van de procedure omgevingsvergunning heeft ingediend. De slotzin van deze zienswijze 

luidt: ‘Mogelijk kunt u met heldere argumenten de eigenaren ervan overtuigen dat een plaats in het 

buitengebied een beter en veiliger alternatief is’.  

Deze suggestie is betrokken bij de overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan het besluit 

van het college om op 20 november 2012 de omgevingsvergunning te verlenen. Aangezien op dat 
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moment de vereiste toetsingen binnen dat kader allemaal positief waren afgerond, kon het college 

niet anders dan toestemming verlenen. Dus ten tijde van de vergunningverlening heeft het college 

geen gesprek met Van de Put gehad. Doordat daartoe inhoudelijk geen aanleiding was, ontbrak ook 

de logica tot een dergelijk gesprek. Nadien heeft het college drie gesprekken met Van de Put 

gevoerd (twee keer door een wethouder en één keer met het voltallige college) om via het maken 

van bestuurlijke afspraken tegemoet te komen aan de gevoelens in de omgeving die inmiddels 

ontstaan waren. 

 

De vragen 2, 3, 5 en 6 hebben betrekking op de verkoopvergunning op grond van de APV. 

Ten aanzien van dit onderwerp hechten wij aan het geven van een toelichting vooraf. 

 

In het Vuurwerkbesluit zijn de uniforme landelijk geldende regels opgenomen voor de verkoop (en 

het afsteken) van consumentenvuurwerk. De vergunning o.g.v. art. 2.72 van de APV heeft 

uitsluitend betrekking op de openbare orde en overlast die kan ontstaan rondom een verkooppunt. 

Het gaat hier om een lokale aanvulling op landelijke regelgeving. 

 

2. Was het niet beter geweest het afgeven van de verkoopvergunning te publiceren (nu is dat niet 

gebeurd) en daarbij specifiek te vermelden dat er bezwaarmogelijkheden waren (nu is dat in het 

geheel niet gebeurd)? 

 

Antwoord: 

Publicatie is wettelijk niet verplicht en ook niet gebruikelijk. Een APV vergunning voor het verkopen 

van vuurwerk is een persoonsgebonden beschikking. Dit soort besluiten wordt, zo bepaalt artikel 

3:41, eerste lid, van de Awb, bekendgemaakt door toezending of uitreiking van het besluit aan de 

belanghebbende. Achteraf beschouwd was een wat meer uitgebreidere communicatie op dat 

moment beter geweest. 

 

3. Was het niet beter geweest om bij de verkoopvergunning niet alleen naar technische zaken maar 

ook met de brandweer naar de risico’s bij brand/ontploffing te kijken? 

 

Antwoord: 

Nee, want dit zijn geen elementen die een rol spelen bij het al dan niet verlenen van een 

verkoopvergunning op grond van de APV. De beoordeling van het risico op brand/ontploffing door de 

brandweer vindt plaats bij de beoordeling van de melding op grond van het Vuurwerkbesluit en het 

Activiteitenbesluit. Daarnaast zijn de technische aspecten beoordeeld bij de verlening van de 

omgevingsvergunning (activiteit bouwen). Dit is dus een beoordeling op grond van landelijk 

geldende regelgeving. 

 

4. Is het college bereid om dit gesprek met Brinkhoven alsnog op te starten? 

 

Antwoord: 

Het college heeft de deskundigheid van de VNOG en de ODNV ter beschikking gesteld voor het 

voeren van een gesprek met Hanzeheerd Brinkhoven en het beantwoorden van vragen die tijdens 

dat gesprek wellicht naar voren komen. Inhoudelijk kan het college geen waarde aan dat gesprek 

toevoegen. 

 

5. Is het huidige aanvalsplan van de brandweer niet aan te merken als grond om de 

verkoopvergunning in te trekken? 

 

Antwoord: 

Nee, voor een locatie als die van Van de Put werkt de brandweer voor de bestrijding van een brand 

niet met een aanvalsplan. Aanvalsplannen zijn verplicht voor specifieke, complexere inrichtingen. 

Wel werkt de brandweer voor de bestrijding van een brand bij de opslag van vuurwerk met een 

speciaal hiervoor ontwikkelde protocolkaart. Deze protocolkaart is een hulpmiddel bij de 

brandbestrijding en bevat onder meer instructies voor de bevelvoerder en informatie over mogelijk 
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optredende situaties tijdens brand en is als zodanig niet aan te merken als grond om de 

verkoopvergunning in te trekken. 

 

6. Is het niet naleven van de voorschriften bij het opstarten van de bouw niet aan te merken als 

een grond om de verkoopvergunning in te trekken? 

 

Antwoord: 

Nee, het niet naleven van de voorschriften bij het opstarten van de bouw is een overtreding van de 

verleende omgevingsvergunning. Dit is geen juridische basis om de verkoopvergunning op grond 

van de APV in te kunnen trekken.  

 

7. Is de combinatie van beide punten samen geen grond om de verkoopvergunning in te trekken? 

 

Antwoord: 

Nee, zie hiervoor ook de antwoorden bij 5 en 6. Intrekken van de verkoopvergunning is uitsluitend 

mogelijk als er sprake is van verstoring van de openbare orde en/of overlast bij de daadwerkelijke 

verkoop van vuurwerk. 

 

8. Hoe ziet het controle en toezicht er uit als Van de Put de opslag en / of verkoop gaat starten? 

 

Antwoord: 

De ODNV voert het toezicht uit voor wat betreft vuurwerkopslag en -verkoop. De ODNV doet dit op 

basis van mandaat namens het college dat bevoegd gezag is. De ODNV heeft hiervoor een 

projectplan opgesteld waaruit  blijkt dat er een controle plaatsvindt in de periode voorafgaand aan 

de verkoop van vuurwerk. Op de eerste verkoopdag worden de verkooppunten voor de tweede keer 

bezocht. Afhankelijk van de bevindingen kunnen de verkooppunten ook op de overige verkoopdagen 

bezocht worden. 

 

9. Wijkt dat toezicht dan af van andere verkooppunten in de gemeente Heerde? 

 

Antwoord: 

Nee, toezicht bij Van de Put wijkt niet af ten opzichte van de andere verkooppunten in Heerde. 

 

10. Welke acties gaat het college ondernemen om realisatie te voorkomen en daarmee de  

gevaarlijke situatie en maatschappelijke onrust op te heffen? 

 

Antwoord: 

Het college is gehouden de landelijk geldende regels te  respecteren. Realisatie is al een feit en het 

tegenhouden van de daadwerkelijke opslag/verkoop van vuurwerk op juridisch onhoudbare gronden, 

kan aanleiding geven tot schadeclaims gericht aan de gemeente. Om tegemoet te komen aan de 

gevoelens van de omgeving zijn er inmiddels bestuurlijke afspraken gemaakt met Van de Put. 

Daarnaast wordt er een publicatie in De Schaapskooi geplaatst waarin een objectief beeld van de 

situatie gegeven wordt. 


