
 
 
 
 
Aanwijsbesluit ex artikel 2:73 Algemene Plaatselijke Verordening 2008  
 
 
Status in werking 
 
Algemene informatie  
In artikel 2:73 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 (Gbl. 2008, 3.1) is bepaald dat het college plaatsen aan kan 
wijzen waar het verboden is om vuurwerk te bezigen. Met dit besluit wordt het Van Voordenpark en een deel van de 
Koxkampseweg in Zaltbommel als zodanig aangewezen.  
 
Gegevens van de regeling 
Bestuursorgaan dat regeling vaststelde burgemeester en wethouders van Zaltbommel d.d. 2 oktober 2012 

Officiële naam regeling Aanwijsbesluit ex artikel 2:73 APV  

Citeertitel Aanwijsbesluit ex artikel 2:73 APV 

Onderwerp  

Wettelijke grondslag Algemene Plaatselijke Verordening 2008, art. 2:73, lid 1 

Datum inwerkingtreding  

Strafbepaling opgenomen?  nee 

  
Overige informatie 
 

 
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd 
 

 
Overige relevante gemeentelijke regelingen die betrekking hebben op dit onderwerp 
 
 

 



BESLUIT VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Z a l t b o m m e l ; 
 
 
Overwegende dat: 
− Rijnvallei Diervoeder BV (hierna: Rijnvallei) jaarlijks tijdens de in het Vuurwerkbesluit 

toegestane verkoopdagen (29, 30 en 31 december) consumentenvuurwerk verkoopt in 
haar bedrijfspand aan het Van Voordenpark 3 te Zaltbommel; 

− het op grond van artikel 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit verboden is consumentenvuurwerk 
tot ontbranding te brengen op een ander tijdstip dan tussen 31 december en 1 januari 
02.00 uur van het daarop volgend jaar; 

− in het Vuurwerkbesluit exclusief en uitputtend is geregeld wanneer consumentenvuurwerk 
mag worden gebezigd; 

− dat het op de verkoopdagen, behoudens op 31 december, derhalve verboden is 
consumentenvuurwerk tot ontbranding te brengen; 

− directe hinder als gevolg van de bedrijfsactiviteiten van Rijnvallei reeds is beoordeeld in 
het kader van de Wet milieubeheer en het Vuurwerkbesluit; 

− mogelijk bezigen van consumentenvuurwerk buiten de bedrijfstijden van Rijnvallei niet aan 
Rijnvallei kan worden toegerekend en derhalve als indirecte hinder moet worden 
aangemerkt; 

− indirecte hinder als gevolg van het mogelijk bezigen van consumentenvuurwerk kan 
worden voorkomen door het Van  Voordenpark aan te wijzen als plaats waar het verboden 
is consumentenvuurwerk te bezigen; 

 
 
Gelet op artikel 2:73, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008  
 
 
b e s l u i t e n: 
 
 
het van Voordenpark en een deel van de Koxkampseweg te Zaltbommel aan te wijzen als 
gebied waar het tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur verboden is om 
consumentenvuurwerk te bezigen. Het als zodanig aangewezen gebied is weergegeven op 
de bij dit besluit behorende bijlage. 
 
 
Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel  
in de vergadering van 2 oktober 2012. 
 
 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZALTBOMMEL 
de secretaris, 
 
 
 

de burgemeester, 

drs. L.H. Derksen A. van den Bosch 
  



Bijlage behorende bij aanwijsbesluit ex artikel 2:73, eerste lid, van de Algemeen Plaatselijke 
Verordening 2008 

 


