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Inleiding 

 

Men is voornemens een detailhandel voor de verkoop en opslag van 

consumentenvuurwerk te beginnen op de Damweg 7 te Schoorl. Dit soort inrichtingen 

valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en het Vuurwerkbesluit. Ter oriëntering 

op de inpasbaarheid is er een principeverzoek gedaan. Aanvullend is door de gemeente 

Bergen gevraagd waar een dergelijke inrichting aan moet voldoen. De RUD NHN 

beoordeelt het verzoek op de milieuaspecten. 

 

Algemene opmerkingen 

De vraag voorafgaand aan de beoordeling op milieuaspecten is of deze ontwikkeling 

wenselijk is m.b.t. de ervaring van woonplezier en welzijn voor de bewoners van dit 

industrieterrein. De RUD NHN toetst echter niet op het bestemmingsplan in die zin.  

 

Toetsing op milieuaspecten 

 

Bodem 

De voorgestelde bedrijfsactiviteiten hebben geen invloed op de bodemkwaliteit. 

 

Ecologie 

Niet van toepassing. Het betreft hier een functieverandering van een bestaande 

inrichting. 

 

Externe veiligheid 

De Risicokaart van de Provincie Noord-Holland is gebruikt om een overzicht te krijgen 

van de veiligheidssituatie. Er zijn in de directe omgeving geen risicovolle objecten 

aanwezig.  

 

Milieuzonering 

Op een bedrijventerrein gelden milieuzoneringen. Een detailhandel in vuurwerk (tot 10 

ton verpakt) is een categorie 1 inrichting en heeft een milieuhinderzonering van 10 meter 

op de aspecten geluid en gevaar. Het aspect gevaar heeft een hinderzonering van 10 

meter.  

 

Het is echter mogelijk de omgeving te typeren als gemengd gebied. Het is een 

bedrijventerrein met woningen waar hoogstwaarschijnlijk een hoog achtergrondniveau 

qua geluidhinder bestaat. In dit geval kan de activiteit ook gevonden worden onder 

categorie A op lijst 4 van de handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering 2009’ van de VNG. 
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De activiteiten in categorie A zijn activiteiten die zodanig weinig milieubelastend zijn voor 

hun omgeving dat deze aanpandig aan woningen kunnen worden uitgevoerd. De eisen ui 

het Bouwbesluit voor scheiding tussen wonen en bedrijven zijn daarbij toereikend.;  

Voor het toestaan van deze activiteiten gelden de volgende randvoorwaarden: 

- Het gaat om kleinschalige, ambachtelijke bedrijvigheid; 

- Productie en/of laad- en loswerkzaamheden vinden alleen in de dagperiode plaats; 

- De activiteiten (inclusief opslag) vinden inpandig plaats; 

 

Er zijn bedrijfswoningen aanwezig in de directe omgeving van het bedrijfspand waar de 

voorgestelde activiteiten zullen gaan plaatsvinden. De afstand tot de dichtstbijzijnde 

woning is ca. 10 meter. Dit komt overeen met de richtafstand voor het leidende aspect 

gevaar en geluid volgens de handreiking van de VNG ‘Bedrijven en milieuzonering 2009’. 

 

Wet milieubeheer 

De gemeente is het bevoegd gezag voor de meeste opslagen van consumentenvuurwerk. 

Het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Vuurwerkbesluit is van toepassing op deze 

inrichtingen. Bij een opslag tot 10.000 kilo is het bedrijf meldingsplichtig ingevolge het 

Activiteitenbesluit. Boven de 10.000 kilo is er een Omgevingsvergunning milieu 

noodzakelijk en blijft de gemeente bevoegd gezag tot 50.000 kilo. Ook is er een 

Omgevingsvergunning bouwen noodzakelijk voor de bouw van de kluizen. 

 

Een advies van de brandweer/veiligheidsregio is noodzakelijk voor het aanvragen van 

deze Omgevingsvergunningen. Vuurwerk mag in geen geval opgeslagen worden samen 

met andere goederen.  

 

In het Vuurwerkbesluit staan de eisen betreffende veiligheidsafstanden, brandwerendheid 

en sprinklerinstallatie enz. 

 

Conclusie 

 

- De RUD NHN wijst de gemeente er op dat de meldingsplicht ingevolge het 

Activiteitenbesluit of vergunningsplicht op basis van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht afhangt van de hoeveelheid opgeslagen vuurwerk. 

Het Vuurwerkbesluit stelt de (veiligheids)eisen aan de inrichting. 

- Er zijn geen belemmeringen op voorhand voor het vestigen van een 

vuurwerkopslag op de beoogde locatie. De hoeveelheid vuurwerk kan beperkt 

worden door de nabijheid van gevoelige objecten. 

 


