
Handreiking Vuurwerk en Natuur
Risico bepaald, en dan?

11/9/2018



Risico

• Met de Handreiking Vuurwerk en Natuur bepaal je, op basis van
objectieve criteria, voor een vuurwerk wat de hoogte is van het
ecologisch risico op een permanent effect op een soort, voor locatie
X, op datum X

• Afhankelijk van de hoogte van het risico, het moment, door wie én
waarop dit risico wordt bepaald, zijn er verschillende opties

• Let op: per provincie kan hier anders mee om worden gegaan.
Deze werkwijze kent een andere benadering dan die tot nu toe
gebruikelijk is

• Wat kan een hoog risico op een permanent effect betekenen voor:
– Aanvrager
– Vergunningverlener Vuurwerkbesluit
– Handhaver
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Aanvrager

Er is een hoog risico bepaald, de aanvrager heeft de volgende
mogelijke overwegingen:
• Is een andere locatie en/of een andere periode mogelijk?
• Maakt dit vuurwerk onderdeel uit van een groot evenement?
• Is het vuurwerk meegenomen in een ecologisch onderzoek als

onderdeel van dit grote evenement?
• Kan dit vuurwerk mee worden genomen in een ecologisch

onderzoek als onderdeel van een groot evenement?
• Dien ik deze aanvraag ongewijzigd in, of pas ik deze aan, in overleg

met bevoegd gezag?
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Vergunningverlener Vuurwerkbesluit

Uitgangspunten:
• Afweging van effecten van activiteiten op flora en fauna mogen niet

in ontbrandingstoestemmingen worden opgenomen
• De Wnb kent wettelijke belangen waarop een ontheffing van de

Wnb kan worden verleend. Een aanvraag voor een
vuurwerkevenement behoort daar niet toe

• GS is bevoegd gezag voor zowel Nbw als voor het Vwb
• Bij het indienen van een melding of het indienen van een aanvraag

om een ontbrandingstoestemming moet worden bepaald hoe hoog
de kans is dat er een zodanige verstoring optreedt waarbij er sprake
is van een permanent effect op de soort

• Niet elk effect op een soort betreft ook een significante verstoring in
de zin van de Wnb.
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Vergunningverlener Vuurwerkbesluit: uitgangspunt

Uitgangspunt
Er is altijd ecologische begeleiding bij grote (jaarlijks terugkerende)
evenementen met betalende bezoekers, waar vuurwerk onderdeel van
uit maakt

Handreiking vooral bedoeld voor de dorpskermissen, oranjefeesten,
etc….
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Vergunningverlener Vuurwerkbesluit: opties

• Heeft het evenement al vaker in zelfde periode op deze lokatie
plaats gevonden

• Is het terrein aangewezen als een evenemententerrein?

In overleg met groene collega/handhaver, is maatwerk mogelijk:
• Is het nodig/mogelijk het evenement op een ander moment

(mitigatie) te houden
• Is het nodig/mogelijk het evenement op een andere locatie te

houden (mitigatie)
• Zijn er andere maatregelen mogelijk wijziging schietlijst, plaatsen

schermen enz
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Vergunningverlener Vuurwerkbesluit: opties

Indien aanvrager evenement ongewijzigd bij hoog risico doorzet:
• Adviseren uitvoeren broedvogelcheck
• Adviseren uitvoeren ecologisch onderzoek
• Signaal naar toezicht en handhaving: risico op stilleggen evenement
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Handhaver: opties

• Risico op permanent effect op soort is hoog (zelf vastgesteld of
signaal van VV)
– In overleg met groene collega
– Check afstanden en voorkomen soorten adhv effectentabel in

Kennisdocument
– Monitoring bvk voor, tijdens én na evenement
– Doel: kennis van effecten van vuurwerk op soorten vergaren tbv

onderbouwen definitieve effectenafstanden
– Indien geen permanent effect vastgesteld: mogelijk effect op

vaststellen nieuwe effectafstand
– Indien wel significant effect vastgesteld: signaal voor andere

OD’s, RUD’s en provincies
– Centraal vast (laten) leggen
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Verzoek
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Volgend voorstel willen we landelijk verder uitrollen:
· Handreiking te gebruiken bij alle kleinere evenementen
· Uitgangspunt de dance- ea festivals hebben vaak voldoende budget om

onderzoek te doen, waarbij vuurwerk onderdeel is van een groter geheel
· Bij hoog risico op zodanige verstoring dat kans is op permanent effect (bijv.

dood van jongen is kans op overtreding van de wet):
· Terug te vallen op informatie uit Waarneming.nl,

NDFF, etc
· Eigen waarnemingen in het veld inzake

aanwezigheid soorten binnen verstoringsafstanden
· En de verstoringsafstanden in het Kennisdocument

· Is de aan te houden afstand tot een soort korter, dan de verstoringsafstand in
het Kennisdocument, dan ervoor kiezen om voor, tijdens en of na het
evenement in het veld waar te gaan nemen of er sprake is van

· V een korte verstoring
· X een verstoring met een permanent effect

· Resultaat van de waarneming: soort X op afstand Y geeft X een verstoring
met een permanent effect OF soort X op afstand Y geeft V een korte
verstoring

· Deze waarneming te delen via vuurwerk@rudutrecht.nl





Elf gemeenten en de provincie werken samen aan
een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten,
Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht,

Woudenberg, provincie Utrecht.


