
Goedemiddag, 

Van raadslid Jan Schrijver (PvdA) ontvingen we onderstaande vragen.  

Kunnen jullie het antwoord onder de vragen ( laten) zetten en deze toesturen aan de griffie. 

 

Vragen. 

Op 1 augustus zouden de stukken ter inzage liggen over de uitbreiding van vuurwerkopslag bij de 

Welkoop van de firma Pronk aan de Rijperweg te Sint Maarten. Omwonenden wilden deze stukken in 

zien, maar vanwege een technische storing was dit niet mogelijk. Nu zijn de stukken wel verkrijgbaar. 

Vraag 1 Tot welke datum kunnen omwonenden nu een zienswijze indienen. Het gaat om een 

verviervoudiging van vuurwerkopslag tot 40.000 KG, waar van een deel onverpakt.  

Antwoord 1: De ontwerpvergunning ligt vanaf 10 augustus 2018 gedurende 6 weken (tot en met 20 

september 2018) ter inzage.  

 

Vraag 2.Welke risico’s brengt dit met zich mee voor de medewerkers van de Welkoop en de 

bewoners in de omgeving en is dit wel verantwoord? Op de bijbehorende tekening wordt het 

vuurwerk op drie plaatsen opgeslagen.  

Antwoord 2: Medewerkers van de Welkoop hebben op het gebied van milieu geen extra 

bescherming. De wijziging heeft overigens niet tot gevolg dat de medewerkers in een onveiliger 

situatie zijn gekomen. Er is mede beoordeeld of de omgeving, en daarmee ook de bewoners/ 

omwonende, in voldoende mate worden beschermd. Dat is het geval. 

 

Vraag 3. Is een Vuurwerkbunker met drie compartimenten niet veel veiliger? 

Antwoord 3: De te realiseren vuurwerkbunkers zijn vier aparte brandcompartimenten. Mogelijk 

wordt bedoeld of het veiliger is wanneer er tussen de te realiserende vuurwerkopslagen een 

bepaalde afstand gehouden wordt. Getoetst is of voldoen kan worden aan wet en regelgeving. Dat is 

het geval.  

 

Vraag 4: Is vuurwerkopslag nog wel aan te raden in de wetenschap dat het afsteken van 

consumentenvuurwerk binnen een aantal jaren verboden gaat worden. 

Antwoord 4: 

Feit is , dat sinds een aantal jaren een brede maatschappelijke discussie wordt gevoerd over het al 

dan niet verbieden van de verkoop en het afsteken van consumentenvuurwerk. Het huidige kabinet 

ziet vooralsnog niets in een algeheel verbod. Op lokaal niveau kunnen slechts vuurwerkvrije zones 

worden vastgelegd. In het coalitie-programma Schagen 2018-2022 is een verbod op vuurwerk 

nadrukkelijk uitgesloten (zie de paragraaf “Tegen vervlakking door betutteling”, pagina 10). Dat de 

opslag van vuurwerk op de meest veilige manier geschiedt is evident. 

 



Vraag 5. Vindt het college dat het nog wel verantwoord is vuurwerk af te steken, nu er jaarlijks zoveel 

mensen oogletsel en andere verwondingen op lopen. Ook veroorzaakt het vuurwerk milieuschade en 

veel uitstoot van fijnstof. 

Antwoord 5:  Genoemde aspecten hebben bij het bepalen van ons standpunt zeker meegewogen, 

maar wij zijn van mening dat de landelijke politiek hierin leidend dient te zijn. 

 

Vragen voor de oordeelsvormende vergadering van 4 september. Graag wil ik alle stukken digitaal 

ontvangen betreffende deze uitbreiding van vuurwerkopslag.  

Antwoord: De stukken zijn in te zien op de website van de gemeente Schagen (bij zoeken Rijperweg 

48a invoeren). 

 

Met vriendelijke groeten Jan Schrijver. PvdA raadslid gemeente Schagen. 

 


