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Vuurwerkevenement Reek Explodeert

De gemeenteraad van Landerd

Geachte raadsleden,
Met deze brief informeren wij u over de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 26 juli jl.
naar aanleiding van het beroep van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant tegen het
besluit tot het verlenen van een evenementenvergunning voor het vuunwerkevenement 'Reek
Explodeert’.
Uit de uitspraak volgt dat de rechtbank van oordeel is dat de manier waarop het evenement
jaarlijks in Reek plaatsvindt, niet strookt met de bepalingen uit het Vuurwerkbesluit.

Inleiding
In Reek wordt ieder jaar een vuurwerkshow georganiseerd, onder de naam ‘Reek Explodeert’.
De organisatie van het evenement is in handen van een groep vrijwilligers, die telkens weer
veel tijd en moeite investeren om het spektakel tot een succes te maken. De gemeente Landerd
ondersteunt dit lokaal initiatief en geeft hiervoor in goed overleg met de organisatie jaarlijks een
evenementenvergunning af. Tot ongeregeldheden of onveilige situaties heeft dit nooit geleid.
Beroepschrift
Gedeputeerde staten van Noord-Brabant zijn bevoegd tot handhaving van de regelgeving op
grond van het Vuurwerkbesluit. Iedereen die handelingen met vuun/verk verricht moet aan die
regels voldoen.
GS volgt het evenement al enige jaren op de voet en is van oordeel dat het evenement in strijd
is met de bepalingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig afsteken van
vuurwerk. Dat is voor GS reden geweest om in november 2018 bij de rechtbank beroep in te
stellen tegen het besluit tot het verlenen van een evenementenvergunning voor 'Reek
Explodeert'.
Op bestuurlijk niveau zijn daarna in een kort tijdsbestek goede afspraken gemaakt, waardoor
het evenement afgelopen jaarwisseling tóch door kon gaan. Het beroepschrift werd echter
gehandhaafd. Op 25 juni jl. is het beroep van GS op zitting behandeld en op 26 juli jl. heeft de
rechtbank uitspraak gedaan.
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Samenvatting van de uitspraak
De rechtbank concludeert in zijn uitspraak dat de burgemeester op grond van de APV een
evenementenvergunning mocht verlenen voor ‘Reek Explodeert’ en heeft het beroep van GS
om die reden ongegrond verklaard. Tegelijk ovenveegt de rechtbank in zijn uitspraak dat de
manier waarop het evenement is georganiseerd, om twee redenen in strijd is met de bepalingen
uit het Vuurwerkbesluit:
Bewerken van vuurwerk
Het vuurwerk is door de organisatie op pallets gemonteerd, om de stabiliteit te bevorderen. De
rechtbank merkt dit aan als het bewerken van vuunverk, als bedoeld in het Vuurwerkbesluit. Het
bewerken van vuurwerk is op grond van het Vuurwerkbesluit alleen toegestaan aan personen
met een toepassingsvergunning. De organisatie beschikt niet over een dergelijke vergunning.
Maximaal 25 kg vuurwerk per persoon
Op grond van het Vuurwerkbesluit geldt dat particulieren zonder toepassingsvergunning over
maximaal 25 kg vuurwerk per persoon mogen beschikken. Tijdens ‘Reek Explodeert’ werd dit
jaar in totaal 275 kg vuurwerk afgestoken dat centraal in één container werd opgeslagen en
daarmee is het evenement ook op dit punt in strijd met het Vuurwerkbesluit. Dat het vuunverk
op elf pallets met elk maximaal 25 kg vuunwerk en op ruime afstand van elkaar wordt
afgestoken, maakt voorde rechtbank geen verschil.
Bedrijfsmatig?
Tussen partijen bestond ook discussie over de vraag of het evenement vanwege het inzamelen
van geld en/of vanwege zijn omvang als bedrijfsmatig gezien moet worden. Helaas is die vraag
niet door de rechtbank beantwoord. Voor het antwoord op de vraag of de organisatie over een
toepassingsvergunning moet beschikken is dat ook niet van belang. Het vastmaken van
vuurwerk aan pallets wordt beschouwd als het bewerken van vuurwerk en daarvoor is op grond
van het Vuunwerkbesluit altijd een toepassingsvergunning vereist, ongeacht of sprake is van
een bedrijfsmatig karakter.
Gevolgen van de uitspraak
De uitspraak van de rechtbank leidt er niet toe dat de gemeente Landerd in de toekomst voor
deze jaarlijkse traditie geen evenementenvergunningen meer kan afgegeven. De algemene
Plaatselijke Verordening en het Vuunwerkbesluit staan immers los van elkaar. Om die reden is
er voor de gemeente Landerd geen aanleiding tegen deze uitspraak in beroep te gaan. De
vraag of het evenement op deze manier voldoet aan de voorschriften van het Vuunwerkbesluit is
een vraag die juridisch gezien alleen voor de organisatie en GS van belang is.
Wel heeft de uitspraak tot gevolg dat de organisatie van het evenement volgend jaar niet op
een zelfde manier plaats kan vinden. Onder meer voor de opslag van het vuurwerk en het
voorbereiden van de ontbranding moeten oplossingen worden bedacht, of moet men alsnog
een toepassingsvergunning aanvragen. In dat geval is ook een ontbrandingstoestemming van
GS vereist. De organisatie moet dan onder meer beschikken over een gecertificeerde
ontbrander en een forse aansprakelijkheidsverzekering.
De kosten voor het inhuren van een professionele ontbrander bedragen volgens de organisatie
circa € 5.000,-. Wij zijn niet bereid dit bedrag te betalen. Het ligt namelijk voor de hand dat wij in
dat geval ook op andere locaties voor de kosten van een ontbrander aan de lat staan.
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Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Landerd,
de secr
de burgmeester,

.C. Boode

M.C. Bakermans
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