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Beantwoording vragen Algemene Raadscommissie 20 november 2014 
 
In de Algemene Raadscommissie van 20 november 2014 is de Beleidsvisie Externe 
Veiligheid behandeld.  
 
Tijdens de commissie zijn de volgende vragen aan de wethouder gesteld met het verzoek 
deze te beantwoorden voor de raadsvergadering van 11 december 2014. Het stuk staat als 
A-stuk op de raadsagenda.  
 
Deze memo geeft antwoord op de vragen. 
 
Vraag 

1. Kan de wethouder toelichten wat er nu precies is vastgelegd over de route naar 
locaties voor opslag van vuurwerk. 

 
Antwoord: 
 Er is geen vaste route voor de aanvoer van vuurwerk vastgesteld. Door geen vaste 

route aan te wijzen houdt de gemeente overzicht over de gevaarlijke stoffen die over 
de weg vervoerd worden.  
De vervoerder moet conform de Algemeen Plaatselijke Verordening een aanvraag 
indienen voor het bevoorraden van de vuurwerkbewaarplaatsen. In deze aanvraag 
voor ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen staan de specificaties van de voorraad 
(soort, hoeveelheid, condities van vervoer). 
Het team APV behandelt deze aanvragen. Bij de geven van de ontheffing wordt aan  
de vervoerder de voorwaarde gesteld dat hij de kortst mogelijke route kiest. Hij  
dient van de provinciale wegen via doorgaande wegen- niet door woonwijken-  direct  
naar de vuurwerkbewaarplaats te gaan.  
 
Voor de aanlevering van de jaarwisseling 2014/2015 zijn de ontheffingen in november  
aan de leveranciers afgegeven.  
 
Indien er wel een vastgestelde route zou zijn dan mag een vervoerder zonder  
aankondiging aan de gemeente gevaarlijke stoffen vervoeren. De gemeente heeft  
dan geen zicht over timing van het vervoer, soort en hoeveelheden gevaarlijke stoffen  
die vervoerd worden. 
Alle A- en N-wegen (rijks-en provinciale wegen) zijn al routes gevaarlijke stoffen. 
Over die wegen heeft de gemeente geen toezicht over de aanvoer. Zodra deze 
wegen overgaan in de bebouwde kom kan de gemeente toezicht uitoefenen. De 
beleidsvisie voorziet hierin.  



 
Vraag: 

2. Wil de Veiligheidsregio informatie, over het feitelijk gebuikt van de leidingen en 
installaties bij Taqa, ontvangen in het kader van externe veiligheid. 

 
Antwoord (advisering door Jaap Water Veiligheidsregio NHN): 

De Veiligheidsregio NHN wil geen in zicht in het feitelijk gebruik van de leidingen en 
installaties van TAQA. Dat wil zeggen zolang TAQA binnen de kaders van de 
vergunning blijft. Mochten de hoeveelheden gevaarlijke stoffen boven de gestelde 
kaders uitrijzen, dan wil de Veiligheidregio dit uiteraard wel weten zodat inzet van de 
hulpdiensten hierop kan worden afgestemd. Dit is echter hoogst onwaarschijnlijk. De 
leidingen en installaties zijn gebouwd op de gestelde kaders.  
 
Voor de regionale brandweer is van belang wat de maximale druk of hoeveelheid 
aanwezige gevaarlijke stoffen is. Bij een calamiteit wordt eerst aan TAQA gevraagd 
wat de exacte hoeveelheid van dat moment is. Daarop wordt de inzet op afgestemd.  

 
Daarnaast wordt er door veel verschillende partijen controle uitgeoefend op de 
werkzaamheden van TAQA.  
TAQA staat onder streng toezicht en krijgt periodiek controle van onder meer 
Regionale Uitvoeringsdienst NHN, de arbeidsinspectie, Staatstoezicht op de Mijnen 
als het gaat om de milieuvergunning. Bij bijzonderheden in het toezicht is de 
Veiligheidsregio een vaste partner die geïnformeerd wordt.   
Tot slot is er jaarlijks een BRZO controle die toeziet op de veiligheidsmaatregelen die 
een bedrijf als TAQA moet nemen om veilig bedrijfsprocessen uit te voeren. Veilig 
voor werknemers en voor de omgeving. De regionale brandweer is een van de 
partijen die deze controle uitvoert.   
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