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Schriftelijke vragen van de fracties WijApeldoorn en Partij voor de Dieren op 
grond van artikel 34 van het Reglement van Orde met betrekking tot 

vuurwerkoverlast in Loenen op 24-09-2022. 
 

Datum: 26 september 2022 
 
 
Aanleiding:  
Op 24 september 2022 werden inwoners van Loenen rond 21:00 uur opgeschrikt door zeer 
harde knallen en flitsen. In buurt-apps en Facebook groepen vroeg men zich af wat er aan de 
hand was. Uiteindelijk bleek het te gaan om een vuurwerkshow uitgevoerd door een 
professionele organisatie, die gehouden werd ter hoogte van Veldhuizen, achter café de 
Bron1. Op 1,5 km afstand van de locatie waren de knallen nog dusdanig hard dat de ramen 
hiervan trilden. En zelfs in Beekbergen was het nog te horen en te zien. De show heeft ruim 20 
minuten geduurd, waarna er nog een feest was met luide muziek. Door meerdere mensen is 
er naar de Politie gebeld. Mensen gaven aan dat dit een prachtige show was, maar dat het 
luider en “grootser” was dan vuurwerk bij oud en nieuw.  
 
In de gemeentelijke bekendmakingen was geen evenement op deze datum bekend in de vorm 
van een “boeren BBQ” met aansluitend een vuurwerkshow. Het blijkt dat op 1 september 
2022 door de Provincie een vergunning is afgegeven voor een vuurwerkshow. Deze is op 
overheid.nl gepubliceerd (Provinciaal blad 2022, 10518). In dit besluit staat: “Conform het 
Vuurwerkbesluit heeft de Burgemeester van de gemeente Apeldoorn verklaard geen bezwaar 
te hebben tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk.” In het besluit 
ontbrandingstoestemming staat: “Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om 
advies gevraagd:  

• Burgemeester van de gemeente Apeldoorn; 
• Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland2” 

 
Naast de ervaren overlast door inwoners (die vooraf niet op de hoogte waren gebracht), 
spelen er bovendien nog andere zaken. Bij het indienen van de aanvraag was er nog sprake 
van aanhoudende droogte en had het risico op natuurbrand verhoogd kunnen zijn. In de 
vergunning wordt hier slechts ten dele rekening mee gehouden. Daarnaast geldt dat bij 
vuurwerk grote hoeveelheden zware metalen naar beneden dwarrelen, die terechtkomen in 
de bodem en het oppervlaktewater en het milieu blijvend vervuilen. In de vergunning is hier 
geen rekening mee gehouden.  
 

                                                      
1 https://www.youtube.com/watch?v=W2SffY66p48 
2 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-10518.html 
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In het verslag van het onderzoek - wat ter plekke heeft plaatsgevonden op 4 augustus - staat: 
“Binnen de veiligheidszone: In de zone is het volgende aangetroffen: bomen/ struiken; 
weiland/ maisland; paden/ wegen; dat er dieren (koeien en paarden/ pony’s) aanwezig zijn. Er 
wordt gesteld dat: De dieren mogen ten tijde van het opbouwen en afsteken van het vuurwerk 
niet binnen de veiligheidszone aanwezig zijn. De afsteker dient de eigenaar van de aanwezige 
dieren omtrent het evenement te informeren, zodat men tijdig maatregelen kan treffen. 
../..  
Buiten de veiligheidszone zijn (bedrijfsmatige) gehouden dieren aanwezig. Verder waren er in 
de omgeving hobbymatige gehouden dieren aanwezig (paarden en pony’s) ten tijde van het 
locatiebezoek. De afsteker dient de eigenaren van de in de omgeving aanwezige 
(bedrijfsmatige) gehouden dieren te informeren omtrent het evenement, zodat men eventueel 
tijdig maatregelen kan treffen.3” Uit reacties op Facebook blijkt dat o.a. een dierenpension in 
de omgeving niet was geïnformeerd. 
 
In de vergunning staat: “Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het evenement de 
omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast 
kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.” Uit de reacties die ontvangen zijn blijkt dat dit 
is niet/onvoldoende is gebeurd. 
 
Op grond hiervan hebben de fractie WijApeldoorn en Partij voor de Dieren de volgende 
vragen: 

1. Was de gemeente op de hoogte van de “boeren BBQ” met aansluitend een 22 

minuten durende professionele vuurwerkshow? 

2. De provincie heeft toestemming verleend voor de professionele vuurwerkshow en 

voorafgaand hieraan de gemeente advies gevraagd. Waarom heeft de gemeente geen 

bezwaren of voorwaarden kenbaar gemaakt voor deze vergunning? 

3. De provincie gaat over het verlenen van toestemming rondom het afsteken van 

vuurwerk in de omgeving van natuurgebieden, maar daarnaast zou er ook een 

gemeentelijke evenementenvergunning nodig zijn geweest. Is voor de boeren BBQ 

en/of de vuurwerkshow bij de gemeente een evenementenvergunning aangevraagd 

en vergund? Zo ja, waarom is deze niet gepubliceerd? Zo nee, waarom niet en wat 

gaat de gemeente voor stappen nemen voor het niet aanvragen van een 

evenementenvergunning. 

4. Is de gemeente, omgevingsdienst, politie of provincie op de dag van het afsteken langs 

geweest om te controleren of de eisen die gesteld zijn in de vergunning rondom 

dierenwelzijn ook zijn nageleefd? 

                                                      
3 https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-49217/1/bijlage/exb-2022-
49217.pdf  
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5. In de vergunningsvoorwaarden zijn eisen gesteld rondom de communicatie, o.a. dat 

omwonenden geïnformeerd moesten worden. Gezien de vele reacties o.a. op 

Facebook is dat nagelaten. Is er door de provincie niet gecontroleerd of er aan die 

vergunningsvoorwaarden is voldaan? Gaat het college de provincie en de organisator 

hierop nog aanspreken? 

6. Is de gemeente bereid om met de provincie contact op te nemen om kenbaar te 

maken dat de strekking van het vuurwerkverbod in de APV ook geldt voor 

vuurwerkevenementen die buiten de oudejaarsviering plaatsvinden? 

7. Hoe gaat de gemeente Apeldoorn ervoor zorgen dat inwoners in de toekomst niet 

meer overvallen worden door een evenement met veel geluid-, licht- en 

luchtverontreiniging, nota bene zonder dat zij hierover geïnformeerd zijn? 

8. Het college weet dat het afsteken van vuurwerk gevoelig ligt in de raad. Zou het niet 

verstandig geweest zijn om de raad hierover te informeren? Is het college bereid om 

dit in de toekomst wel te doen? 

9. Hoe ziet het college deze vuurwerkshow in relatie tot de doelstelling dat de gemeente 

Apeldoorn een vuurwerkvrije gemeente wil zijn? 

 
Namens de fracties WijApeldoorn en Partij voor de Dieren, 
 
Lilian Haak, raadslid WijApeldoorn 
Maaike Moulijn, fractievoorzitter Partij voor de Dieren 


