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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
In deze raadsinformatiebrief beantwoorden wij de vragen die gesteld zijn door fractie Stem Lokaal. 
Deze vragen hebben betrekking op de door omwonenden ervaren vuurwerkoverlast van vrijdag 12 
oktober bij het Kasteel van Rhoon. 
 
 
TOELICHTING 
Hieronder leest u de antwoorden op de drie vragen: 
 
1.  Is voor dit evenement een vergunning verleend? 
Nee, de gemeente heeft hiervoor geen vergunning verleend omdat er geen sprake was van een 
evenement, zoals omschreven in artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening. Op vrijdag 12 
oktober was er een bruiloft bij het kasteel van Rhoon. Het kasteel van Rhoon heeft hiervoor een 
geldende exploitatievergunning. 
Het betrof hier het afsteken van vuurwerk door een commerciële partij.  Voor het afsteken hiervan 
dient door de DCMR (in mandaat van provincie) toestemming te verlenen. Dit is ook gebeurd.   
 
 
2.  Waarom is de buurt niet geïnformeerd? 
Milieudienst Rijnmond (DCMR) heeft een toestemming verleend voor het ontsteken van vuurwerk bij 
het Kasteel van Rhoon. In de beschikking die door DCMR is afgegeven staan de voorschriften: 
‘Uiterlijk zeven dagen voor de dag van het evenement moeten bewoners en bedrijven op circa 100 
meter van de veiligheidszone schriftelijk op de hoogte worden gesteld van het tijdstip, de inhoud van 
het evenement en de hinder- en gevaarsaspecten. Het is aan de vergunninghouder zich aan deze 
voorschriften te houden’. Gezien deze afstand zijn omwonenden niet geïnformeerd. Wij gaan hierover 
nadere afspraken maken met de DCMR.  
 
3.  Hoe wordt hier in het vervolg mee omgegaan? 
Met de DCMR wordt overleg gevoerd om als gemeente eerder betrokken te worden bij besluitvorming 
over een dergelijke toestemming. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar een goede  
 
 
 
 



informatieverstrekking naar omwonenden, maar ook worden de mogelijkheden onderzocht om het 
afsteken van vuurwerk door commerciële partijen tot een minimum te beperken. Dit om de overlast 
voor bewoners in de gemeente Albrandswaard te beperken.  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 
 


