
Opslag vuurwerk bij
vuurwerkevenementen



Redenen voor opslag vuurwerk bij vuurwerkevenementen:
1. Vuurwerk wat nog onder vervoerswetgeving (ADR) valt;
2. Meerdaagse theatershow bv Hans Klok, Vis á Vis, IJs shows, enz;
3. Meerdaagse festivals bv Defqon1;
4. Opslag van voorbewerkt vuurwerk bv een tekstbord.



1. Vuurwerk onder vervoerswetgeving blijft in het voertuig tot aan
het moment van opbouw. ADR wetgeving is van toepassing.

2. Bij een meerdaags theatershow kan het voorkomen dat er
veelal pyrotechnische artikelen voor meerdere dagen wordt
meegenomen. Volgen het activiteitenbesluit mag ieder theater
25 kilo vuurwerk opslaan in een daarvoor geschikte
opslagvoorziening (PGS). Als er geen voorziening is mag dit
ook in een eigen voorziening in de vorm van een brandwerende
kist.



3. Bij meerdaagse evenementen kan het voorkomen dat er opslag
van consumentenvuurwerk, PSE en professioneel vuurwerk
wordt aangevraagd.
– Consumentenvuurwerk: Opslaan conform Vuurwerkbesluit is

niet haalbaar. Wat kan wel? Opslag in een container. Deze
moet continu open staan zodat er geen drukopbouw kan
ontstaan. Betekent ook continu toezicht bij deze container.
Het toezicht moet weten wat te doen bij calamiteiten. De
zone is niet toegankelijk voor onbevoegden.



– Voor pyrotechnische artikelen voor theatergebruik is hetzelfde
van toepassing als consumentenvuurwerk. Deze artikelen komen
minder makkelijk tot ontbranding gezien dat de artikelen
elektrisch geactiveerd moeten worden.

– Opslag van professioneel is niet wenselijk gezien de
gevaaraspecten. Zodra dit wordt aangevoerd valt dit onder het
opbouwen van het vuurwerkevenement. Geen opslag.



4. Bewerkt vuurwerk.
Soms komt het voor dat er bv ontstekers worden aangebracht of
mortierrekken vooraf worden gevuld met mortieren en
vervolgens worden afgemonteerd. Dit wordt soms tijdelijk op de
opbouwlocatie opgeslagen om vervolgens de andere dag naar de
afsteeklocatie te worden gebracht. Dit vuurwerk blijft in de
openlucht staan (zodanig dat dit niet nat kan worden) en niet in
de container. Bij ontsteking geen schade aan mens en milieu.





Melding vuurwerkevenement.

Theatervuurwerk wat langer dan 16 uur buiten een opslag is zoals
verwoord in artikel 1.2.4, lid 2, sub c kan nooit worden gemeld er
zal altijd een ontbrandingstoestemming moeten worden
aangevraagd. Gedeputeerde Staten moeten in een voorschrift de
termijn van 16 uur verlengen



Aanvraag ontbrandingstoestemming

De aanvrager dient in de aanvraag aan te geven of verlenging van
de 16 uur noodzakelijk is en of er opslag plaatsvindt van vuurwerk
of bewerkt vuurwerk. Artikel 1.2.4 lid 2 geeft aan dat GS een
andere tijdsduur kan vaststellen



Voorschriften in een ontbrandingstoestemming.

In de voorschriften moet je opnemen dat je als bevoegd gezag
afwijkt van de 16 uurs regel.
Voorschriften en of aanvullingen die je kunt opnemen gaan over
bijvoorbeeld:
– Bewaking
– Afgesloten terrein
– Suggesties?





Eindshow Defqon1 2019

https://www.facebook.com/dbstf/videos/darkest-hourthe-
clock/1846496208830058/

https://www.youtube.com/watch?v=hDEcZj0srGs


