SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
steller: Johan Maas (PvdA)
datum : 4 oktober 2013
Onderwerp: vuurwerkopslag in Heemstede
Wijze van beantwoording; schriftelijk
VRAAG:
In het Haarlems Dagblad van 4 oktober is een artikel gepubliceerd met als titel “Buurt weet niets van
vuurwerkopslagplaats”. De inhoud van dit artikel was reden voor het college om direct omwonenden
een brief te schrijven over wat er precies speelt. Het artikel en de reactie van het collega geeft de
PvdA aanleiding om de volgende vragen te stellen;
1. In hoeverre verdient het overweging om voortaan omgevingsvergunningen omtrent
vuurwerkbewaarplaatsen niet alleen volgens de vigende publicatie- afspraken passief in de
Heemsteder en de gemeentelijke website te publiceren, maar direct omwonenden vooraf en
actief te informeren?
2. In hoeverre geeft het Vuurwerkbesluit aan gemeenten de ruimte om een maximum te stellen
aan het aantal vuurwerkbewaar- en verkoopplaatsen en/of aan de totale hoeveelheid te
bewaren en te verkopen vuurwerk binnen de gemeente?
3. Indien dit besluit die ruimte geeft, overweegt de gemeente een dergelijke maximum te stellen,
en zo ja, aan welk maximum denkt u dan?
ANTWOORD:
datum: 8 oktober 2013
portefeuillehouder: Van de Stadt
1. Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning strijdig is met het bestemmingsplan, dan verplicht de
wet ons te onderzoeken of desondanks geen ontheffing van het bestemmingsplan worden verleend. Als wij
als college het voornemen hebben die ontheffing te verlenen, dan informeren wij – hoewel wettelijk niet
verplicht – de omwonenden en stellen die in de gelegenheid om een zienswijze met bertekking tot ons
voornemen in te dienen.
Het pand aan de Kerklaan, waar de onderhavige vuurwerkbewaarplaats wordt gerealiseerd, valt binnen het
bestemmingsplan 'Centrum e.o' en heeft de bestemming 'Gemengd-3'. Deze bestemming staat detailhandel
toe, dus ook het verkopen van consumentenvuurwerk en het onder voorwaarden opslaan van
maximaal 10.000 kg consumentenvuurwerk. Als een aanvraag voldoet aan alle eisen, biedt de wet geen
ruimte om de gevraagde vergunning te weigeren. Aangezien de aanvraag niet strijdig was met het
bestemmingsplan, zijn de omwonenden niet geïnformeerd. Gelet op de maatschappelijke gevoeligheid van
een vuurwerkbewaarplaats, was dat achteraf bezien, wel op zijn plaats geweest.
2. Het Vuurwerkbesluit geeft geen ruimte om aan het aantal vuurwerkbewaar- en verkoopplaatsen te
beperken. De algemene verordenende bevoegdheid van de raad voortvloeiende uit de Gemeentewet geeft
die ruimte wel. Als een meerderheid van de raad het aantal vuurwerkverkooppunten wil beperken, dan kan
dat.
3. Met het vaststellen van het Vuurwerkbesluit heeft het Ministerie van VROM aangegeven de opslag van
maximaal 10.000 kg. consumentenvuurwerk en verkoop daarvan – mits wordt voldaan aan een aantal
veiligheidsvoorschriften - binnen de bestemming detailhandel aanvaardbaar te vinden. Het beperken van
het aantal verkooppunten is tot op heden niet aan de orde geweest. Met de komst van een derde
verkooppunt - en de maatschappelijke onrust die dit verkooppunt veroorzaakt- zou er voor de Raad
aanleiding kunnen zijn om zich nader te beraden over de afweging tussen de wettelijke mogelijkheid tot het
verkopen van vuurwerk, het waarborgen van voldoende concurrentie en de veiligheidsgevoelens van
omwonenden. Indien door de Raad gewenst doet het College daartoe graag een voorstel.

