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1 Aanleiding 
 
Op 1 maart 2002 is het Vuurwerkbesluit in werking getreden, houdende nieuwe regels met betrekking tot 
consumenten- en professioneel vuurwerk. Het Vuurwerkbesluit komt in de plaats van een aantal besluiten en 
regelingen, zoals het Besluit opslag vuurwerk milieubeheer en de Regeling professioneel vuurwerk Wms 1999.  
 
De  regels hebben betrekking op vervoer, opslag, verkoop en gebruik van vuurwerk. De meeste regels zijn 
technisch van aard en komen in het vergunningverlening- of meldingstraject tot uitvoering. In hoofdstuk 4, en 
bijlage 3, van het Vuurwerkbesluit worden ook regels gegeven die een ruimtelijke betekenis hebben, namelijk 
veiligheidsafstanden ten opzichte van kwetsbare objecten1 en geprojecteerde kwetsbare objecten die de 
gemeenteraad en burgemeester en wethouders bij de uitoefening van de in artikel 4.2 Vuurwerkbesluit 
aangewezen bevoegdheden in het kader van de WRO (Wet op de Ruimtelijke Ordening) in acht moeten nemen.  
 
Met andere woorden: de ruimtelijke regels van het Vuurwerkbesluit dienen te worden vastgelegd cq in acht 
genomen in nieuwe bestemmingsplannen2, herzieningen, wijzigingen en vrijstellingen. Deze verplichting voor 
het bevoegde gezag op grond van de ruimtelijke ordening geldt alleen voor nieuwe (ruimtelijke ordenings) 
situaties. Veranderingen en actualisatie vallen ook onder deze verplichtingen. In bestaande ruimtelijke situaties 
moet primair de gene die de inrichting drijft ervoor zorgen dat aan de veiligheidsafstanden wordt voldaan. 
  
Vrijwel alle bestaande bedrijven in Almere kunnen na aanpassing van de opslagvoorziening en/of het treffen van 
aanvullende maatregelen- voldoen aan de veiligheidsafstanden uit het Vuurwerkbesluit. Echter, historisch gezien 
is een situatie gegroeid waarin een aantal inrichtingen op een locatie zit die op  basis van de huidige inzichten 
over externe veiligheid als ongewenst kan worden beschouwd. Of waarvoor het geldende bestemmingsplan niet 
voorziet in het opslaan / verkoop van vuurwerk of het aanpassen van de opslagvoorziening. Immers, veel 
bestemmingsplannen zijn sterk verouderd en aan actualisatie toe. Daarnaast geeft vuurwerk regelmatig overlast 
en geeft het bij veel burgers een gevoel van onveiligheid. 
Er is daarom alle aanleiding om duidelijkheid te verschaffen over waar en waar niet vuurwerkopslag, 
herverpakking en -verkoop is toegestaan, en onder welke voorwaarden. 
 
 
Deze notitie handelt over de ruimtelijke gevolgen van het Vuurwerkbesluit en dient als ondersteuning bij het 
uitvoeren van de eisen die gesteld worden aan ruimtelijke ordeningsbesluiten. Aan de orde komen de volgende 
punten: 
• De veiligheidsafstanden zoals opgenomen in het Vuurwerkbesluit; 
• Welk vuurwerk wil de gemeente Almere al dan niet toestaan; 
• De ruimtelijke gevolgen hiervan; 
• Hoe om te gaan met de bestaande situatie; 
• Verdere procedure (bestemmingsplan). 
 
 
2 Soorten vuurwerk en ruimtelijke effecten 
 
Er is sprake van drie soorten vuurwerk3 met uiteenlopende effecten: 
• Consumentenvuurwerk (waaronder fop- en schertsvuurwerk); 
• Professioneel vuurwerk; 
• Theatervuurwerk. 
 
Afhankelijk van de omvang en aard van de opslag zijn er afstandscriteria van toepassing. 
In de voorschriften van het Vuurwerkbesluit is er sprake van zogenaamde voorwaartse, zijwaartse en 
achterwaartse afstanden, in zowel het horizontale als verticale vlak (zie bijlage 4 voor begripsbepaling en 
principetekening). 
Overigens zijn kleinere afstanden mogelijk, indien op inrichtingniveau aanvullende maatregelen worden  
getroffen. 
 

                                                      
1 Zie bijlage 1 voor omschrijvingen  
2 Eerder onthield de Provincie Flevoland goedkeuring aan artikel 6 van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Stedenwijk 

(handelend over vuurwerk), omdat in het bestemmingsplan geen (verwijzing naar) veiligheidsafstanden waren opgenomen. 
3 Zie bijlage 1 voor definities 
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Consumentenvuurwerk 

Inzake consumentenvuurwerk tot en met een opslag van 10.000 kg is B en W het bevoegde gezag, daarboven de 
provincie. Tot 1.000 kg is er sprake van meldingsplicht, daarboven zijn bedrijven vergunningplichtig. 
Voor opslag tot en met 10.000 kg geldt een in acht te nemen voorwaartse afstand van 8 meter vanaf 
(buffer)bewaarplaats.4  
Bij opslag van > 10.000 kg mag zich geen (geprojecteerd) kwetsbaar object boven de (buffer)bewaarplaats 
bevinden. Verder geldt een voorwaartse afstand vanaf een bewaarplaats 20-30 meter (afhankelijk van de grootte 
van de deur) en een voorwaartse afstand vanaf een bufferbewaarplaats van 20-48 meter, resp. zijwaartse afstand 
variëren van 20 - 36 meter (afhankelijk van de omvang van de opslag). 
  
Professioneel vuurwerk 

Afhankelijk van de omvang van de opslag bedraagt de externe veiligheidsafstand 400 of 800 meter 
(uitzondering: theatervuurwerk). Het ruimtebeslag voor dergelijke inrichtingen is daardoor erg groot. Uitgaande 
van een cirkel met een straal van 400 meter zijn 50 ha in het geding, per inrichting. Bij een straal van 800 meter 
is dat 200 ha. Binnen deze oppervlakte zijn geen kwetsbare of geprojecteerde kwetsbare objecten toegestaan, 
zoals bedrijven(terreinen), woningen of recreatieterreinen. Door de minister van Vrom worden gebieden 
aangewezen waar professioneel vuurwerk mag worden opgeslagen. Almere is niet aangewezen. Opslag van 
professioneel vuurwerk in Almere is dus uitgesloten 
 

Theatervuurwerk 
Theatervuurwerk is een aparte categorie binnen professioneel vuurwerk. Omdat theatervuurwerk aan specifieke 
eisen moet voldoen, kunnen de veiligheidsafstanden hiervoor worden gelijkgesteld aan die voor > 10.000 kg 
consumentenvuurwerk. Zie hiervoor onder "consumentenvuurwerk'. 
 
Hoe te meten 
Het Vuurwerkbesluit geeft regels hoe te meten. Als er voor een gebied een bestemmingsplan bestaat (hetgeen in 
Almere altijd het  geval is), dient gemeten te worden vanaf de uitwendige constructie van het opslaggebouw – 
veelal de buitengevel- of de deuropening van de (buffer)bewaarplaats tot aan de bestemmingsgrens, tenzij er 
sprake is van een (geprojecteerd) kwetsbaar object. Dan dienen de afstanden gerekend te worden vanaf 10 meter 
van dat object. Is er sprake van bebouwingsstroken voor (geprojecteerd) kwetsbare objecten, dan kan 10 meter 
vanaf het object worden aangehouden, ook al ligt die strook meer dan 10 meter uit de bestemmingsgrens. Op 
deze wijze wordt ook de directe omgeving van een (geprojecteerd) kwetsbaar object beschermd. Hierbij is de 
bestemmingsgrens gedefinieerd als de 'grens van het perceel waarop de bouw, vestiging of plaatsing van een 
kwetsbaar object op grond van het voor het betrokken gebied geldende bestemmingsplan geëffectueerd of 
toelaatbaar is'. 
  
Uitzondering werking vuurwerkbesluit 
De eis dat binnen 2 jaar na het in werking treden van paragraaf 2 van hoofdstukken 2 en 3 van het 
Vuurwerkbesluit (handelend over veiligheidsafstanden) de afstanden tot kwetsbare en geprojecteerd kwetsbare 
objecten geëffectueerd moeten zijn, geldt niet voor geprojecteerd kwetsbare objecten voor zover het 
bestemmingsplan waarin deze objecten zijn opgenomen, is vastgesteld op een tijdstip meer dan tien jaar 
voorafgaand aan het tijdstip waarop de paragrafen 2 van de hoofdstukken 2 en 3 van dit besluit in werking zijn 
getreden5. 
 

                                                      
4 zie bijlage 1 voor definities, bijlage 2 voor afstanden 
5
 artikel 5.3.2 van het Vuurwerkbesluit 
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3 De bestaande situatie 
 
In Almere is een aantal locaties voor opslag en verkoop van vuurwerk aanwezig. De meest recente inventarisatie 
geeft het volgende beeld: 
 
Locatie aantal 
  
Regionaal bedrijventerrein 
 Markerkant 
 Poldervlak 

3 
1 
2 

Binnenstedelijk bedrijventerrein 
 Binderij 
 Felsersplaats 
 Draaiersplaats 
 Poldervlak-zuid  

4 
1 
1 
1 
1 

Centra 
 Stadscentrum  
 Buiten 

4 
2 
2 

Woonwijk 
 Bloemenbuurt 
 Staatsliedenwijk 

3 
1 
1 

 14 
 
Van de bestaande inrichtingen hebben twee inrichtingen in 2004 niet opgeslagen en verkocht omdat deze niet op 
tijd klaar waren met de vereiste aanpassingen. Deze zijn wel voornemens in 2005 te voldoen aan de eisen.  
Voor alle inrichtingen waar vuurwerk wordt opgeslagen en verkocht is een vergunning verleend of deze 
inrichtingen hebben melding gedaan op grond van het Vuurwerkbesluit. Deze inrichtingen hebben de vereiste 
aanpassingen gedaan. 
 
Daarnaast kent het hoofdbureau van politie (stadscentrum) een opslag voor in beslag genomen vuurwerk. Dit 
valt echter buiten de werking van het Vuurwerkbesluit. 
 

Voor geen van de inrichtingen in Almere is een vergunning verleend voor een opslag van meer dan 10.000 kg 
consumentenvuurwerk. 
 
Voor alle bedrijven geldt dat ze aan de nieuwe wet- en regelgeving moeten voldoen, voordat vuurwerk mag 
worden opgeslagen, herverpakt of verkocht.  
 
 
4 Overwegingen ten aanzien van toelaatbaarheid 
 

Er zijn meerdere aspecten die in de afweging om al dan niet opslag en/of verkoop van vuurwerk toe te staan van 
belang zijn:  
• Fysieke veiligheid 
• Sociale veiligheid 
• Transport van vuurwerk 
• Beperking ruimtegebruik 
 
Fysieke veiligheid 

De afstanden die door het Vuurwerkbesluit worden opgelegd hebben betrekking op fysieke veiligheid: 
bescherming van de mens. Ze zijn bindend. De afstanden zijn berekend op basis van de zogenaamde 
effectgerichte benadering. De meest bepalende factor is de voorwaartse afstand, zoals blijkt uit bijlage 3 en 4.  
 
Sociale veiligheid 

Van wezenlijk belang is het gevoel van (on)veiligheid dat mensen hebben, of daar nu –op basis van feiten- 
aanleiding toe is of niet. Een gevoel van onveiligheid vanwege de aanwezigheid van vuurwerk in de directe 
nabijheid is een gegeven waarmee rekening moet worden gehouden. Almeerse ervaringen leren dat zelfs na 
'Enschede' ondanks strengere normeringen de komst van nieuwe vuurwerkbedrijven duidelijk angstgevoelens 
oproept. Niet alleen bij direct omwonenden, maar ook verder weg. Als er op relatief korte afstand van de woning  
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consumentenvuurwerk kan worden aangeboden, is er op zich geen dringende reden om verkoop van vuurwerk 
binnen woonwijken toe te staan. 
Wie op een bedrijventerrein of in een winkelcentra gaat wonen, weet dat er een bepaalde mate van hinder of 
risico kan optreden. Een bedrijventerrein is ook primair bedoeld voor economische activiteiten, wonen is hieraan 
ondergeschikt. Dergelijke woningen vallen weliswaar ook onder (geprojecteerde) kwetsbare objecten met 
bijbehorende veiligheidseisen, maar het ligt niet in de rede hiervoor eventueel dezelfde ruimere bescherming te 
bieden als aan woningen in woonwijken. 
 

5 Implementatie vuurwerkbesluit 
 
Alle bestaande en nieuwe activiteiten dienen in ieder geval te voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving:  
onder andere het Vuurwerkbesluit, de bouw- en milieuvergunningen en het bestemmingsplan.  
 
De ruimtelijke effecten van opslag van consumentenvuurwerk en theatervuurwerk zijn minder ingrijpend dan die 
voor professioneel vuurwerk. Daardoor zijn ruimtelijke oplossingen voor die soorten vuurwerk eerder denkbaar.  
 
Professioneel vuurwerk 
Door de minister van Vrom worden gebieden aangewezen waar professioneel vuurwerk mag worden 
opgeslagen. Almere is niet aangewezen. Opslag van professioneel vuurwerk in Almere is dus uitgesloten 
 
Theatervuurwerk 

Een uitzondering op het niet toelaten van professioneel vuurwerk betreft het theatervuurwerk. Hiervoor gelden 
eisen die gelijkgesteld zijn aan die voor opslag van > 10.000 kg consumentenvuurwerk. Op terreinen waar > 
10.000 kg consumentenvuurwerk (per inrichting) is toegestaan, mag dus ook theatervuurwerk worden 
opgeslagen. 
 
Consumentenvuurwerk  

De volgende beleidslijnen worden voorgesteld: 
1. Voldoen aan de eisen die voortvloeien uit wet- en regelgeving (zoals het Vuurwerkbesluit en het 

bestemmingsplan); 
2. Vanuit de optiek van overlast  scherpere ruimtelijke eisen stellen dan het Vuurwerkbesluit aangeeft, dat wil 

zeggen (delen van) gebieden uitsluiten.; 
 
 
1 Voldoen aan de (nieuwe) wet- en regelgeving 

Bestaande inrichtingen met vuurwerkactiviteiten die niet kunnen of willen voldoen aan de wet- en regelgeving 
dienen deze activiteiten te staken. 
Nieuwe (en uitbreiding van bestaande) vuurwerkactiviteiten dienen direct aan de wet- en regelgeving te voldoen. 
De omvang van de opslag wordt niet beperkt. 
 
2 aanvullend beleid 

In verband met overlast, extra ruimtelijke eisen stellen, Almeers beleid, waarbij de vuurwerk opslag en 
verkoopplaatsen geconcentreerd worden in winkelcentra en bedrijventerreinen en uitgesloten in  woongebieden 
en kleine winkelcentra met woningen erboven.  Na de verkoop van vuurwerk wordt regelmatig direct vuurwerk 
afgestoken. In woonwijken kan dit tot overlast voor de bewoners leiden. Woningen en woongebouwen lenen 
zich bovendien meestal niet voor opslag en verkoop van vuurwerk. Om overlast te beperken wordt voorgesteld 
de verkoop niet toe te staan in woongebieden. 

 
Onder winkelcentra wordt verstaan gebieden met als hoofdbestemming: centrumdoeleinden. Onder 
bedrijventerreinen wordt bedoeld gebieden met als hoofdbestemming: bedrijfsmatige activiteiten. Onder kleine 
winkelcentra wordt verstaan: gecombineerde hoofdbestemming wonen en bedrijfmatige activiteiten. 
 
In het geval van bestaande vuurwerkbedrijven in woongebieden en kleine winkelcentra met woningen erboven, 
worden alleen die inrichtingen die een vergunning (op grond van de nieuwe regels) hebben gekregen of een 
melding hebben gedaan nog toegelaten. Tot 10.000 kg is opslag en verkoop dan toegestaan (conform de huidige 
praktijk). Uitbreiding van de bestaande situatie is niet toegestaan. Nieuwe vuurwerkbedrijven worden in 
woongebieden en kleine winkelcentra met woningen erboven niet meer toegestaan. Er is dus sprake van 
consolidatie.  
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Met bovenstaande beleidslijn wordt rekening gehouden met de risico’s van consumentenvuurwerk en met 
ondervinden van overlast door bewoners in woongebieden. Na de vuurwerkramp in Enschede leeft er bij 
sommige mensen een gevoel van onveiligheid als het om vuurwerk gaat. De risico’s die consumentenvuurwerk 
met zich mee brengt staat echter in geen vergelijking tot de gevolgen van de vuurwerkramp. Verdergaande 
maatregelen dan de gekozen beleidslijn zijn dan ook vanuit veiligheid niet nodig. Een goede voorlichting kan 
hierbij wel helpen. Daarom wordt voorgesteld de burger te informeren over de gekozen beleidslijn en de risico’s 
van consumentenvuurwerk.  
 
Voor het bestemmingsplan betekent dit, dat naast het voldoen aan de eisen die gesteld zijn aan besluiten op 
grond van de Wet Ruimtelijke Ordening, aangegeven wordt waar opslag en verkoop is toegestaan en tot welke 
hoeveelheid. Bestaande vergunde activiteiten in gebieden die bij voorkeur worden gevrijwaard van vuurwerk 
worden positief bestemd, uitbreiding is niet toegestaan. 
 
Hoe te meten 
Hoewel in de Almeerse bestemmingsplannen het begrip ‘bestemmingsgrens’ in vergelijking met het 
Vuurwerkbesluit6 ruimer wordt gedefinieerd, komt een en ander praktisch gezien op het volgende neer: de 
veiligheidsafstanden moeten op de eigen kavel worden gerealiseerd. 
 
 

6 De verdere voortgang 
 
Na het vastleggen waar vuurwerk -opslag en -verkoop is toegestaan zullen de volgende activiteiten worden 
uitgevoerd: 
 
Vergunningtraject 

Bij de invoering van het Vuurwerkbesluit in 2002, aangepast in 2004, werd een overgangstermijn van 2 jaar 
ingesteld. Deze is per 1 maart 2004 geëindigd. Vanaf die datum dienen voor de opslag, herverpakking en 
verkoop van vuurwerk alle bedrijven te voldoen aan de eisen van het Vuurwerkbesluit. In het kader van de 
milieuvergunning dient te worden getoetst of aan de veiligheidsafstanden voldaan kan worden. Verder is het 
raadzaam om overleg te hebben  tussen milieu en bouwen om te kijken of de gebruikte materialen en de 
bouwtekening (bij aanvraag bouwvergunning) voldoen aan het Vuurwerkbesluit. Dit is in het belang van de 
ondernemer. Vergunde locaties worden in het bestemmingsplan positief bestemd.  
 

Procedure bestemmingsplannen  
De in deze nota gegeven beleidslijn dient zo snel mogelijk ruimtelijk-juridisch te worden vastgelegd. Dat 
betekent dat de relevante bestemmingsplannen zo spoedig mogelijk op deze regels moeten worden aangepast.  
 
Gekozen wordt voor het zogenaamde parapluplan. In dit overkoepelende plan worden de regels vastgelegd en 
tevens aangegeven voor welke bestaande bestemmingsplannen deze gelden. Hiermee wordt voorkomen dat de in 
aanmerking komende bestemmingsplannen elk afzonderlijk zouden moeten worden aangepast en in procedure 
gebracht. 
De procedure is verder gelijk aan die voor een normaal bestemmingsplan. Dat houdt onder andere  in dat het 
plan aan inspraak onderhevig is. Voor het bestemmingsplantraject moet worden uitgegaan van een doorlooptijd 
van tenminste 2 jaar. 
 
Handhaving 
Het bevorderen van veiligheid doorloopt feitelijk 3 fasen: 
1. Vastleggen van wet- en regelgeving 
2. Toetsen van aanvragen op deze wet- en regelgeving 
3. Handhaven van wet- en regelgeving 
De eerste twee stappen verliezen aan betekenis, als in de derde fase de aandacht verslapt. Met name de 
handhaving van het bestemmingsplan. Omdat vuurwerk een gevoelige materie is, is handhaving des te meer 
geboden.  
 
Financiën  

Voor het opstellen van het parapluplan was voor het jaar 2004 is bij de afdeling Ruimtelijk Beleid een budget 
van € 20.000 gereserveerd. Voor bijkomende kosten zoals publicaties, boekjes e.d. is € 12.000 geraamd. Kosten 
voor afdelingen buiten DSO zijn gesteld op € 4.000.  

                                                      
6 Zie bijlage 1 
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Voor het begrotingsjaar 2005 is op de begroting van DSO/RB € 20.000,- opgevoerd voor het plan en bijkomende 
publicatie- en kopieerkosten. Hiermee kan voor eind 2005 een voorontwerp bestemmingsplan gereed zijn dat ter 
inzage gelegd kan worden t.b.v. inspraak en het z.g. art. 10 Bro-overleg met instanties, e.e.a is wel afhankelijk 
van het feitelijke moment van starten. Voor 2006 en eventueel verder zal wederom een post voor dit plan 
opgevoerd dienen te worden op de begroting. Geschat wordt dat voor 2006 een bedrag van  € 14.000,- nodig is, 
dit is inclusief publicatie- en kopieerkosten. 

 
 
Communicatie 

Er dient een communicatietraject  uitgewerkt te worden. Communicatie vormt in ieder geval een regulier 
onderdeel van een bestemmingsplanprocedure, dus ook bij een parapluplan.  Ook over de (beperkte) risico’s 
Van consumentenvuurwerk zal voorlichting gegeven gaan worden. 
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Bijlage 1  begripsbepalingen 
 
kwetsbare objecten: 
- Woningen: gebouwen of afzonderlijke gedeelten van een gebouw die voor bewoning bestemd zijn,  

uitgezonderd dienst- en bedrijfswoningen binnen vuurwerkinrichtingen; 
- Woonketen of woonwagens als bedoeld in de Woningwet; 
- Woonschepen die uitsluitend en in hoofdzaak voor bewoning bestemd zijn; 
- Gebouwen waar dagopvang van minderjarigen plaatsvindt; 
- Gebouwen die gebruikt worden door een onderwijsinstelling; 
- Ziekenhuizen, verpleeginrichtingen en zorginstellingen; 
- Gebouwen of terreinen die in verband met het verrichten van arbeid worden of plegen te worden gebruikt of 

daartoe bestemd zijn; 
- Winkels, hotels, restaurants en cafés; 
- Gebouwen ten behoeve van het belijden van godsdienst of levensovertuiging; 
- Gebouwen die worden of plegen te worden gebruikt voor sportieve of recreatieve doeleinden; 
- Een voor verblijfsrecreatie bestemd terrein dat als zodanig wordt geëxploiteerd; 
- Andere objecten en terreinen die met de voorgaande gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde van hun functie 

of de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven; 
- Rijkswegen en spoorwegen. 
 
geprojecteerd kwetsbaar object: 

Nog niet aanwezig kwetsbaar object dat op grond van het voor het betrokken gebied geldende bestemmingsplan 
toelaatbaar is. 
 

bestemmingsgrens:  
Grens van het perceel waarop de bouw, vestiging of plaatsing van een kwetsbaar object op grond van het voor 
het betrokken gebied geldende bestemmingsplan geëffectueerd of toelaatbaar is; 
 

bewaarplaats: 

Besloten ruimte, bestemd voor het bewaren van verpakt consumentenvuurwerk 
 
bufferbewaarplaats: 

Besloten ruimte, waarin verpakt consumentenvuurwerk uit de transportverpakking wordt genomen voor het 
samenstellen van vuurwerkpakketten of bestellingen voor een klant en het aansluitend bewaren van onverpakt 
consumentenvuurwerk, al dan net tezamen met verpakt consumentenvuurwerk. 
 
consumentenvuurwerk:   

vuurwerk dat is bestemd voor particulier gebruik; 
 
fop- en schertsvuurwerk: 

Door Onze Minister aangewezen consumentenvuurwerk; 
 
inrichting :  

Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die 
binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht 
 
professioneel vuurwerk: 

vuurwerk, niet zijnde consumentenvuurwerk 
"Onder professioneel vuurwerk wordt mede verstaan: een door Onze Minister aangewezen stof of een preparaat, 
een voorwerp of een onderdeel van een voorwerp dan wel een stof of een preparaat, een voorwerp of een 
onderdeel van een voorwerp dat behoort tot een door Onze Minister bij ministeriële regeling aangewezen 
categorie, voor zover die stof of dat preparaat, dat voorwerp of dat onderdeel van een voorwerp kennelijk is 
bestemd of wordt gebruikt om voor vermakelijkheidsdoeleinden effecten te bewerkstelligen". 
 
theatervuurwerk:  
"door Onze Minister aangewezen professioneel vuurwerk dat is bestemd voor het teweeg brengen van 
pyrotechnische speciale effecten tijdens een evenement of voorstelling met geringe publieksafstanden of bij een 
filmproductie"; 
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Bijlage 2  externe veiligheidsafstanden opslag, herverpakking en verkoop van vuurwerk 
 
consumentenvuurwerk 

Tot 10.000 kg opslag per inrichting 
7
 

• Moet tenminste 8 meter in voorwaartse richting, gemeten vanaf de bewaarplaats en de bufferbewaarplaats 
tot aan een (geprojecteerd) kwetsbaar object in acht worden genomen (van deze minimumafstand -
uitgezonderd de vrijwaringszone- kan worden afgeweken, als bepaalde bouwkundige brandwerende 
maatregelen worden getroffen).  

 
Bij meer dan 10.000 kg opslag per inrichting 

8
 

- mag boven de bewaarplaats en de bufferbewaarplaats geen kwetsbaar object aanwezig of geprojecteerd zijn, 
- dient, gemeten vanaf de bewaarplaats in voorwaartse richting, tot een kwetsbaar object en een geprojecteerd 

kwetsbaar object de volgende veiligheidsafstand in acht te worden genomen: 

grootte deuropening 
van de bewaarplaats 

veiligheidsafstand 
in meters 

vanaf 0 m² t/m 4 m²  20 

vanaf 4 m² t/m 6 m²  25 

vanaf 6 m² t/m 8 m²  30 
 

- dienen, gemeten vanaf de bufferbewaarplaats in voorwaartse, zijwaartse en achterwaartse richting, tot een 
kwetsbaar object en een geprojecteerd kwetsbaar object de volgende veiligheidsafstanden in acht te worden 
genomen: 

toegestane hoeveelheid per 
bufferbewaarplaats 

Veiligheidsafstand inmeters 

 
 voorwaarts zijwaarts achterwaarts 

vanaf        0 kg t/m    500 kg 20 20 4 

vanaf    500 kg t/m 1.000 kg 25 20 5 

vanaf 1.000 kg t/m 2.000 kg 33 25 6 

vanaf 2.000 kg t/m 3.500 kg 42 31 8 

vanaf 3.500 kg t/m 5.000 kg 48 36 9 

 

Zie bijlage 4 voor een visualisering van deze afstanden. 
 

Professioneel vuurwerk 

Bij een inrichting waarin verpakt of onverpakt professioneel vuurwerk als bedoeld in artikel 3.2.1, eerste lid, van 
het Vuurwerkbesluit aanwezig mag zijn, dient, gemeten vanaf de bewaarplaats en, indien aanwezig, de 
bewerkingsruimte, tot een kwetsbaar object en een geprojecteerd kwetsbaar object 
de volgende veiligheidsafstand in acht te worden genomen 9 : 
 

toegestane netto explosieve massa per 
bewaarplaats of bewerkingsruimte 

veiligheidsafstand 

vanaf     0 kg t/m    750 kg 400 meter 
vanaf 750 kg t/m 6.000 kg 800 meter 

 
 
 

                                                      
7 Bijlage 3, B, 1.2 Vuurwerkbesluit 
8 Bijlage 3, B, 1.3 Vuurwerkbesluit 
9 Bijlage 3, B, 1.1 Vuurwerkbesluit 
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Bijlage 3  Veiligheidsafstanden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Veiligheidsafstand in voorwaartse richting: afstand in zowel horizontale als verticale richting, gemeten in 
bolvorm vanaf het middelpunt van de deuropening van een ruimte in de richting, zoals aangegeven in figuur 
1, onder a; 

• Veiligheidsafstanden in zijwaartse en achterwaartse richting: afstanden in zowel horizontale als verticale 
richting, gemeten in blokvorm vanaf het middelpunt van de deuropening van een ruimte in de richting, zoals 
aangegeven in figuur 1, onder b, onderscheidenlijk onder c, waarbij de veiligheidsafstand in verticale 
richting gelijk is aan de veiligheidsafstand in (horizontale) zijwaartse richting; 

• Vrijwaringsgebied: gebied zoals aangegeven in figuur 1, in horizontale richtingen begrensd door de 
veiligheidsafstand in voorwaartse richting en de breedte van de besloten ruimte waarin 
consumentenvuurwerk aanwezig is waarbij parallel wordt gemeten aan de zijde waar de toegangsdeur zich 
bevindt - met dien verstande dat niet van meer dan 5 meter behoeft te worden uitgegaan - en in verticale 
richtingen begrensd door de vloer en het plafond van deze besloten ruimte. 
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Bijlage 4  overzicht van locaties  
 

Locaties voor opslag en verkoop van consumentenvuurwerk  

 
De in het Vuurwerkbesluit genoemde veiligheidsafstanden moeten binnen de eigen kavel  worden opgelost. 
 
Stads- en stadsdeelcentra (<10.000 kg): 

- Stadscentrum (centrum Stad) 
- Centrum Haven 
- Centrum Buiten 
- Centrum Poort 
 
Grotere winkelcentra (waar geen woonfunctie aanwezig) (<10.000 kg): 

- Winkelcentrum Muziekwijk Zuid 
- Winkelcentrum Parkwijk 
- Winkelcentrum Botplein 
- Winkelcentrum Doemere 10 
-  
- 3KNS 11 
 
Bedrijventerreinen (exclusief kantorenlocaties) 

- Binnenstedelijk 
- Ambachtsmark 
- De Paal  

 
- Draaiersplaats 
- Felsersplaats 
- De Binderij 
- De Uitgeverij 
- Frezersplaats 
- Gietersplaats 
- Jacques Brelweg 
- Het Atelier 

 
- Bouwmeesterbuurt 3C9 
- Faunabuurt 3H9 
- De Rederij 
- Poldervlak Zuid 
- In Stripheldenbuurt 

 
- In Europakwartier 
- In Columbuskwartier 

 

- overig 
- De Steiger 

 
- Gooisekant 
- Hollandsekant 
- Markerkant 
- Veluwsekant 
- Sallandsekant 
- Randstad 12 

 
- Poldervlak 
- De Vaart 

                                                      
10 toegevoegd, 's Hertogenboschplein vervallen 
11 toegevoegd. Bevat oa een klein winkelcentrum bij het station. Het hele gebied is een gemengd gebied, waar 
ook nogal wat wonen in zit (menging op kavelniveau). 
12 toegevoegd 
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- Hogekant 
- Bergschekant 

 

- A6-park 

- Stichtsekant 13
 

 

(NIET: 

Zakencentrum 
Zakenpoort 
Gooisepoort) 
 

De toekomstige vergelijkbare (gelijksoortige) locaties 
14

 

 

 

 

                                                      
13 toegevoegd 
14 bv centrum Hout, bedrijventerrein A27/Vogelweg, subcentrum Hout Noord, binnenstedelijke terreinen in 
Hout) 


