
PROVINCIE :: UTRECHT

DATUM

NUMMER

UW BRIEF VAN

UW NUMMER

BIJLAGE

TEAM

REFERENÏIE

DOORKIESNUMMER

E-MAILADRES

ONDERWERP

3 februari 2015
81 1 5601 7
6 januari 2015
81 133DC4
geen

UFL-E (opdrachtgeversunit)
mr. M.J.C. Schouten
06-21124689
maurits.schouten@provi ncie-utrecht. nl
Beantwoording schriftelijke vragen ex
art. 47 RvO aan het College van GS,
gesteld door de heer F. Bekkers
namens Groenlinks, betreffende
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Toelichtinq:
Groenlinks maakt zich al jaren zorgen om de omvangrijke vuuruverkoverlast en daarmee gepaarde gaande

f,sieke letsels (van omstanders en dieren) en maatschappelijke kosten. Groenlinks pleit voor een verbod op
individueel consumentenvuurwerk en de organisatie van vuunruerkshows waarin bewoners onder professionele
begeleiding voor de hele kern of wijk één show vezorgen. ln reactie op eerdere schriftelijke vragen gaf GS aan
dat de provincie op dit gebied geen taken noch bevoegdheden heeft. We vragen ons af of dat gezien de ernst
van de letsels en overlast bij de afgelopen jaaruvisseling nog steeds een passende reactie is. Daarom nu de
volgende vragen.

1. Heeft GS nagegaan of er gemeenten zijn die een vorm van provinciale ondersteuning wensen in relatie
tot een verbod op consumentenvuunruerk (bijv. door coördinatie van gezamenlijke lobby, ondersteuning
formele procedure) dan wel in relatie tot de opzet van georganiseerde vuunnrerkshows (bijv. door een
bijdrage in de kosten)? ls zij bereid dat komend jaar ter voorbereiding op de volgende jaarwisseling te
doen?
Antwoord:
De regelgeving omtrent vuurwerk is primair een rijksaangelegenheid. Zo heeft de Sfaatssecretaris nog
zeer recent te kennen gegeven dat er geen landelijk verbod komt op vuunverk.

De vraag raakt ook de gemeentelijke openbare orde. Daarin willen wij niet treden. WI zijn daarom niet
nagegaan of gemeenten provinciale ondersteuning wensen in relatie tot een verbod op
consumentenvuurwerk of de opzet van vuurwerkshows. Wj ijn dat ook in de aanloop naar de
volgende jaarwisseling niet van plan. Gemeenten kunnen in het kader van de uitoefening van hun
taken op het gebied van de openbare orde zelf Öes/rssen het afsteken van vuurwerk te verbieden op
bepaalde plekken, zoals in de buutT van ziekenhuizen, dierenopvangplaatsen en kinderboerderijen.
Volgens onze informatie heeft in de provincie Utrecht alleen de gemeente Vianen gebruik gemaakt van
deze bevoegdheid.

De provincie, c.q. de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht, zijn wel bevoegd waar het betreft het
behandelen van aanvragen voor het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van professioneel vuurwerk.
De RUD Utrecht toetst dergelijke aanvragen altijd aan het Vuurwerkbesluit en de ministeriële regeling
(Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk). Zo wordt er geen
ontbrandingstoestemming verleend wanneer de burgemeester bedenkingen heeft geuit. Ook wint de
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RUD Utrecht bij elk vuurwerkevenement informatie in bij de Veiligheidsregio, de luchtverkeersleiding
en het Ministerie van l&M. Ook wordt nagegaan of het vuurwerkevenement plaatsvindt in of nabij een
Natura 2000gebied, of de aanvraag strookt met de Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn en of het
evenement al dan niet plaatsvindt tijdens het broedseizoen. Zie ook ons antwoord onder vraag 2.

2. Er zijn ook berichten over grote verstoring en paniek onder met name vogels door vuurwerk. Een van
de meest prominente provinciale taken ligt op het gebied van natuur. Hoe heeft de provincie invulling
gegeven aan deze provinciale taak in relatie tot mogelijke verstoring en beschadiging van natuur ten
gevolge van vuuruverk?
Antwoord:
Bij vergunningplichtige evenementen in de nabijheid van Natura 20Ù0-gebieden en beschermde
natuurmonumenten waarbij professioneel vuurwerk wordt afgestoken, vindt er, zoals al vermeld in ons
antwoord onder vraag 1, altijd ook een beoordeling plaats in het kader van de Natuurbeschermingswet.
Dit kan leiden tot aanpassingen of tot het niet toestaan van het evenementenvuurwerk. Deze
beoordelingen zullen voortgezet worden.
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