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Abstract 
 
This report describes the graduation project that has been undertaken by Jan Vogelaar at the Provincie Noord-
Brabant. It enveloped the development of a functional design for the process of authorizing fireworks ignitions 
through the method of Product Based Design. 
The project can be roughly divided in two parts: the analysis and the design phases. 
 
During the analysis phase, the problem was made clear and approved by the supervisors at both the Technische 
Universiteit Eindhoven and the Provincie Noord-Brabant. Furthermore the product (an ordinance) was analyzed and 
a product data model was constructed. This has been one of the major activities during the project and a lot of 
communication has taken place with all the parties involved to ensure the model was correct. 
Next to this analysis, the wishes about the system to be designed were explored as well as the communicative and 
technical environment in which the system is to take place. 
 
The design phase consisted mainly of constructing and justifying a process model to use as a basis for the functional 
design. When the global process was determined, the more detailed sub-processes were established, based upon 
documentation and communication with the people involved in decreeing the ordinances. 
Afterwards the user interface for these people was designed as well as the interface for the applicant, based again on 
communication and documentation mainly, but also on the earlier constructed product data model. 
 
During both phases extensive documentation and research has taken place, which in the end has resulted in this 
document. 
 
In the first part of this document the reader can get some background information about the project and the situation 
in which the project was to take place. Furthermore, information is given about fireworks ignitions and the 
proceedings at the provincial government. 
Next the Product Based Design method and the method of working in this particular case is described. 
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Voorwoord 
 
Het verslag in uw handen is het eindverslag van mijn afstudeerproject bij de Provincie Noord-Brabant. Met dit 
project sluit ik mijn 6-jarige studie in de richting van de informatica af aan de Technische Universiteit Eindhoven. In 
2002 ben ik van start gegaan met de Bachelor Technische Informatica en in 2005 met de Master Business Information 
Systems, welke ik met dit project in 2008 zal afronden, waarna ik mijn ingenieurstitel mag gaan voeren. 
 
Toen ik op de middelbare school kwam, was ik nog van plan om architect te worden. Na een paar jaar besloot ik dat 
dat niet mijn toekomst zou zijn, maar wat wel wist ik niet precies. Na een jaar lang interesse-tests en studiebeurzen 
geraadpleegd te hebben, en hier niet veel wijzer uit te worden, heb ik uiteindelijk de keus gemaakt om voor 
computers te gaan. Op deze manier kon ik mijn hobby combineren met mijn creatieve wensen die ik aanvankelijk 
dacht te verwezenlijken als architect. Nu zou ik een soort architect kunnen worden van digitale systemen, bovendien 
was ik ervan overtuigd dat de toekomst in de computerwereld zou liggen en de mogelijkheden “eindeloos” zouden 
zijn. 
 
Gedurende de studie heb ik me aanvankelijk zo breed mogelijk opgesteld, door me in uiteenlopende gebieden te 
verdiepen onder andere in de vorm van keuzevakken. Zo kon ik na een tijdje goed inschatten welke richtingen me 
wel interessant leken, en welke absoluut niet. Dankzij deze oriëntatie gedurende mijn bachelor heb ik kunnen 
besluiten dat Business Information Systems het beste bij mijn interesses paste, hoewel het logistiek-gedeelte niet mijn 
favoriet is. Al snel bleek dat business process management mijn grootste voorkeur had met daarnaast het bepalen van 
requirements voor systemen. 
Om deze reden ben ik ook naar de information systems afdeling gegaan om te vragen om hulp bij het vinden van een 
afstudeerproject. En daar kwam dit project uit voort. 
 
Ik wist niet goed wat ik me ervan moest voorstellen, maar ik heb geprobeerd mezelf te zijn en het werk en de 
werkomgeving zijn me echt prima bevallen. Ik ben blij dat ik in dit project bevestiging heb kunnen ervaren dat de 
keus voor deze studie de juiste was. 
 
Dit document was er niet geweest als er niet verschillende mensen waren geweest die me zo positief en welwillend 
hadden geholpen en gesteund. Ik maak graag van deze gelegenheid gebruik om een aantal mensen te bedanken voor 
hun hulp.  
Allereerst mijn begeleiders aan de TU/e, wetende Monique Jansen en Hajo Reijers. Monique heeft me enorm 
geholpen om op gang te komen met het project en het verslag op de juiste manier, en is ook altijd beschikbaar 
geweest voor vragen en aanwijzingen. Hajo heeft het project weten te vinden, dus daarvoor wil ik hem heel hartelijk 
bedanken. Daarnaast heeft hij ook, met name aan het eind van het project goede steun en adviezen geboden bij de 
verslaglegging, maar ook in het regelen van een eventueel contract om langer soortgelijk werk uit te kunnen voeren. 
Naast de begeleiders aan de TU/e zijde wil ik ook graag mijn begeleiders aan de Provincie Noord-Brabant zijde 
bedanken, zijnde Loek van Egmond en Hans Gremmen. Loek is altijd een heel fijne collega geweest en hij maakte me 
wegwijs binnen de provincie. Voor een grootdeel dankzij hem en zijn rustige, vriendelijke aard heb ik het werk ter 
plaatse als zeer prettig ervaren. Ook Hans Gremmen heeft een grote rol gespeeld in het wegwijs raken in de 
provincie, maar dan vooral aan de ICT-kant. Bovendien heeft hij me regelmatig geholpen bij het bepalen welke 
technische punten nog moesten worden besproken en/of bij wie ik daarvoor moest zijn. Daarnaast heeft ook hij er 
actief en serieus werk van gemaakt om te komen tot een constructie waarin ik bij de provincie in dezelfde functie 
werkzaam zou kunnen blijven. Heel erg bedankt. 
Naast deze mensen wil ik ook speciaal Irene Vanderfeesten bedanken, aangezien zij me heel erg heeft geholpen met 
het toepassen van de Product Based Design methode en het beantwoorden van vragen over de methode van mijn kant. 
En dat, terwijl ze zelf eigenlijk helemaal geen rol speelde in het project. Hartelijk bedankt voor deze hulp en je 
voortdurende beschikbaarheid en spoedige reacties. 
Daarnaast wil ik ook alle mensen met wie ik heb samengewerkt en gesproken, hartelijk bedanken voor hun tijd, hun 
welwillendheid om mee te denken en de prettige werksfeer. Voor de werksfeer in het bijzonder nog mijn 2e 
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kamergenote Harmien Buining, en voor inhoudelijke hulp voornamelijk de vergunningverleners, Yvonne Sluyter, 
Franny Tenlima en Piet Heesakkers. Verder ook nog Johannes Tadema en Gerwin van Uden voor hun tijd om 
technische zaken te bespreken. 
 
Tenslotte wil ik nog een laatste groep noemen die essentieel is geweest voor het slagen van dit project. Dit zijn 
familie en vrienden die altijd achter me hebben gestaan en me steunden als het even tegen zat. In het bijzonder mijn 
ouders en een goede vriendin, Vicki. 
 
Zonder hen zou dit nu niet mogelijk zijn en ik waardeer alle hulp en steun die ik heb mogen ontvangen gedurende de 
afgelopen 8 maanden. 
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1. Inleiding 
 

1.1. Context 
 
In december 2003 is het actieprogramma Andere Overheid van start gegaan. Hierin was het uitgangspunt te werken aan 
een overheid die de samenleving centraal stelt, en die slagvaardig is. Op 1 mei 2007 is het actieprogramma formeel 
gestopt. Toch blijft de overheid werken om op dezelfde weg tegemoet te komen aan de doelstellingen van het 
programma.  
Twee thema’s uit het actieprogramma zijn overgenomen door het Centrum voor Good Governance. Dit zijn de punten 
Betere dienstverlening en Andere werkwijze. 
 
De dienstverlening van de overheid heeft (bijna) altijd te maken met een overdracht van informatie. De kwaliteit en 
het gemak van deze overdracht kan worden bevorderd door het gebruik van ICT-toepassingen. Vandaar ook dat in 
het actieprogramma Andere Overheid een doel was gesteld om 65% van de dienstverlening in 2007 digitaal via internet 
beschikbaar te maken voor klanten. 
 
Het andere  punt Andere werkwijze doelt vooral op opereren van de overheid vanuit een ander oogpunt zoals 
bijvoorbeeld denken vanuit de klant, durven zaken anders aan te pakken, etc. 
Dit valt ook weer te relateren aan de dienstverlening, die bevorderd zou kunnen worden op het gebied van kwaliteit 
en gemak van de communicatie met de overheid. 
 
Recentelijk zijn in de troonrede van 2007 deze punten ook nogmaals min of meer aangestipt. Onderdeel van de 
troonrede was het doel van de overheid om te komen tot “een slagvaardige en dienstbare overheid die bondgenoot is 
van burgers … De tien grootste knelpunten die burgers ervaren, worden in 2008 het eerst aangepakt. Zo is straks 
voor minder activiteiten een vergunning nodig en worden wachttijden teruggebracht, onder meer door een beter 
gebruik van internet.” 
 
De Provincie Noord-Brabant heeft sinds 2004 zelf plannen gemaakt om invulling te geven aan het actieprogramma 
Andere Overheid. Deze plannen komen samen in het programma Ben de andere provincie en hebben vooral betrekking op 
het verminderen van de regellast, de verkorting van doorlooptijden van interne processen en een verbetering van de 
eigen efficientie. 
In 2005 is in het kader van dit programma al begonnen met het digitaliseren van processen met betrekking tot 
subsidieverlening, wat inmiddels al voltooid is. In 2007 is men begonnen met het digitaliseren van ook de 
vergunningverleningsprocessen, waarbij op het gebied van ontgrondingen de grootste vorderingen zijn geboekt. Niet 
elke tak kon aan bod komen, aangezien de ICT-dienst van de provincie (IIV) beperkte capaciteit heeft. Vandaar dat er 
een zekere prioritering heeft plaatsgevonden, onder andere op basis van draagvlak, om te bepalen welke 
vergunningaanvragen wel aan bod kwamen en welke niet, en de vuurwerkontbrandingstoestemming viel buiten de 
boot. Via deze weg, kan er wel al een begin gemaakt worden aan het digitaliseren van ook dit proces, maar dan met 
als doel het functionele ontwerp, zodat de IIV later ook een goed uitgangspunt heeft en er al voorwerk is gedaan om 
tegemoet te komen aan de daadwerkelijke implementatie te vergemakkelijken. 
 
Naast de recente ontwikkelingen binnen de Provincie Noord-Brabant zijn er ook landelijke ontwikkelingen die in 
verband staan met het vergunningverlening proces. Zo is er bij het Landelijke Meld- en Informatiepunt (LMIP) een 
programma, genaamd FLITS, in ontwikkeling en deels al in gebruik. Dit programma dient alle bij toezicht en 
handhaving betrokken partners optimaal van informatie te voorzien. En toezicht en handhaving heeft natuurlijk ook 
informatie nodig uit het vergunningverleningsproces (denk aan de verleende vergunningen) om haar werk goed uit te 
kunnen voeren. 
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Het FLITS fungeert tevens als pilot voor het LOM1-project ‘Ketendossier Vuurwerk’ ook wel genaamd 
‘Kruispuntbank’. (Dit programma is bedoeld om een kruispuntachtige functionaliteit te bieden met betrekking tot 
het vuurwerkontbrandingen traject, wat alle processen omvat vanaf het vergunningaanvragings proces, via het 
verleningsproces, het toezichtsproces tot het handhavingsproces. Verder is het de bedoeling dat deze functionaliteit 
zal worden uitgebreid naar andere milieu-gerelateerde onderwerpen). 
 
Een eerder in gang gezet traject om via E-formulieren te komen tot landelijk uniforme aanvraagformulieren voor 
ontbrandingtoestemmingsaanvragen is gestaakt en nu wordt onderzocht of dit via Formdesk kan worden vervolgd. 
Inmiddels wordt Formdesk al in andere projecten gedeeltelijk gebruikt. 
 
In 2006 heeft er een stage plaatsgevonden bij de Provincie Noord-Brabant E-dienstverlening bij 
vergunningverleningsprocessen Provincie Noord-Brabant. Hierbij is geïnventariseerd welke vergunningverleningsprocessen 
zich (technisch gezien) goed lenen om geautomatiseerd te worden. Het ontbrandingstoestemming-verleningsproces 
kwam bij dit onderzoek als beste uit de bus. Dit aangezien het proces zelf niet al te complex was, er geen of weinig 
wijzigingen in het beleid te verwachten zijn in de toekomst en de  beoordelingsvrijheid van medewerkers beperkt is 
gezien de strakke regels waar het proces gehoor aan geeft. 
 

1.2. Probleemstelling 
 

1.2.1. Doelstelling 
 
Het doel van het onderzoek: 
Het aanvragen van vergunningen voor vuurwerkontbrandingen is op dit moment een administratieve rompslomp 
voor zowel de aanvragers als de verwerkers van de aanvraag. Hierdoor wordt het proces als vervelend en onnodig 
ingewikkeld ondervonden door zowel de aanvragers als de verwerkers. 
 

In dit project zal een ontwerp worden gemaakt om het proces van de verwerking van 
vergunningaanvragen voor vuurwerkontbrandingen te vergemakkelijken voor zowel de 
klanten (aanvragers) als de medewerkers (verwerkers van aanvragen). 

Randvoorwaarden: 
 Het ontworpen systeem moet met behulp van het bestaande pakket aan “standaard” software dat door de 

Provincie Noord-Brabant gebruikt wordt, in te zetten zijn. 
 De aanvragen moeten voortaan via internet gedaan kunnen worden. 
 Het vergemakkelijken van de aanvragen voor de klanten kan door onder andere het beter beschikbaar maken 

van de formulieren (bijvoorbeeld internet), het tijdig wijzen op eventueel verkeerd ingevulde formulieren en 
het “onthouden” van bedrijfsinformatie, zodat de klant niet bij elke aanvraag dezelfde bedrijfsinformatie hoeft 
in te vullen. 

 Het werk van de medewerkers kan onder andere worden vergemakkelijkt, door de verschillende te 
gebruiken programma’s te koppelen aan het systeem, door alle zaakgerelateerde informatie eenvoudig te 
kunnen vinden en door, waar mogelijk, de informatie automatisch in te vullen. 

Relevantie: 
Dit valt samen met het actieplan ‘Andere Overheid’ dat is opgesteld, waarin is bepaald dat de overheid 
toegankelijker/klantvriendelijker moet zijn, door middel van het digitaal beschikbaar zijn van producten en diensten 
voor burgers. 

                                                        
1 Landelijk Overleg Milieuhandhaving, feitelijk bestaat dit uit 2 delen: BLOM (Bestuurlijk) en ALOM (Ambachtelijk). In het kort gezegd 
houdt het LOM zich bezig met het landelijke handhavingsbeleid met betrekking tot milieuzaken. BLOM bepaalt hierbij het beleid en ALOM 
heeft als taak de werkzaamheden van het BLOM voor te bereiden en door het BLOM verstrekte opdrachten uit te voeren. 
Meer informatie is te vinden in Hoofdstuk 3.3 
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Het inzetten van een informatiesysteem kan leiden tot een eenduidiger behandeling van aanvragen, met betrekking 
tot aanvraagtermijnen in het bijzonder. 
Door middel van het onderzoek zal er ook in zekere mate draagvlakvorming plaatsvinden voor een uniform systeem 
bij alle provinciale overheden in Nederland en de partners in de professionele vuurwerkketen. 
Verder zou dit project ook een bijdrage kunnen leveren aan de informatievergaring aangaande vergunningverlening, 
zodat de afdeling toezicht en handhaving eenvoudig over informatie over verleende vergunningen kan beschikken om 
vervolgens haar taak te kunnen uitvoeren. Op deze manier wordt er ook een start gemaakt aan een informatiesysteem 
dat de bezigheden van de overheid over de gehele vuurwerkketen ondersteunt. 
 

1.2.2. Vraagstelling 
 
Het doel in het onderzoek: 
Wat moeten aanvragers op dit moment doen om een aanvraag te doen? 

Hoe kan dit proces vergemakkelijkt worden voor de aanvrager? 
Wat is het verwerkingsproces van een vergunningaanvraag? 
 Hoe kan dit proces verbeterd worden met het oog op efficiëntie en/of eenduidigheid? 
Welke andere (externe) partijen spelen een rol in dit proces en op welke manier ? 
 Hoe wordt er op dit moment met deze partijen gecommuniceerd? 

Kan dit beter, met name in de vorm van snelheid, complexiteit of aansluiting op de behoeften/taken van de 
ontvanger? 

 
1.2.3. Object 

 
Dit project zal in hoofdzakelijk plaatsvinden in het Provinciehuis van de Provincie Noord-Brabant. En wel bij de 
afdelingen vergunningverlening van vuurwerkontbrandingen en de ICT-dienst IIV. In mindere mate zullen ook 
landelijke vuurwerkcoördinatoren worden geraadpleegd. 
 

1.2.4. Methode 
 
In de eerste plaats zullen interviews gebruikt worden om informatie te vergaren. Daarnaast zal ook vakliteratuur 
geraadpleegd worden. 
Allereerst zal ik het huidige vergunningverleningproces in kaart brengen met behulp van documentatie en interviews 
met de medewerkers op het gebied van vergunning verlening. Dit proces zal worden weergeven met een Petri net 
om zo de eenduidigheid van het beschreven proces te garanderen en te helpen voorkomen dat er onduidelijkheden 
blijven over het proces. 
De ontwerpmethode die toegepast zal worden is Product-Based Design (PBD). Waarom is er voor deze methode 
gekozen? Hier volgt een korte uitleg; in Hoofdstuk 4 van dit document wordt verder ingegaan op de methode. PBD 
is een vorm van Workflow Design, vandaar dat het ook bekend staat onder de naam Product-Based Workflow Design. 
Workflow technieken zijn hier een goed idee omdat deze technieken uitermate geschikt zijn voor administratieve 
processen, d.w.z. processen waarin voornamelijk informatie gemanipuleerd wordt, zoals het vergunning 
verleningsproces hier in kwestie. Dit is zo, onder andere omdat bij administratieve processen gemakkelijk en met lage 
kosten kopieën gemaakt kunnen worden en bijvoorbeeld omdat dit soort processen altijd op case-handling gebaseerd 
is, wat betekent dat elk geval afzonderlijk behandeld wordt en dat er bijvoorbeeld geen batching optreedt. Meer 
toelichting is te vinden in Hoofdstuk 5. 
Binnen de wereld van de workflow technieken, is er een aantal alternatieven beschikbaar, maar deze gaan er bijna 
allemaal uit van het al bestaande proces, om dit te verbeteren. PBD is een techniek  die hierin verschilt van alle 
anderen, aangezien het (her)ontwerp gebaseerd wordt op het eindproduct (Product-Based) in plaats van op het 
gevestigde proces. Het voordeel van deze clean-sheet approach is dat de ingesleten processen met hun 
onvolkomenheden niet doorschemeren in het nieuwe ontwerp. Het ontwerp wordt opnieuw op maat ontwikkeld 
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voor het bedrijf van dat moment, en niet gebaseerd op een ontwerp dat ontwikkeld was voor het bedrijf van een 
aantal jaren geleden.  
Een vereiste om Product-Based Design toe te kunnen passen, is het beschikbaar zijn van een duidelijke omschrijving 
van het eindproduct, aangezien dit de basis is van het hele ontwerptraject. Door de stuctureel anders gevormde 
methode is het mogelijk om het ontwerpproces toegankelijker te maken voor betrokkenen, wat meer helderheid 
schept in de eisen voor zowel de klanten als de ontwikkelaars. Verder is het door de manier van werken een veel 
objectievere methode, aangezien er in het begin stadium een aantal criteria worden gedefinieerd, en daarna aan de 
hand van het eindproduct op een objectieve, eenduidige manier tot een ontwerp wordt gekomen. Dit in tegenstelling 
tot andere Business Process Redesign methoden waarbij de ontwikkelaar op basis van eigen “inzicht” en “intuïtie” 
keuzes maakt. Dit alles maakt de methode van Product-Based Design ideaal geschikt voor dit project. 
Om Product-Based Design te kunnen toepassen zal de vergunning zelf wat beter worden bekeken: Uit welke 
informatie-elementen is een vergunning opgebouwd? Er zal getracht worden tot een antwoord van deze vraag te 
komen door middel van het raadplegen van documentatie en werknemers. 
Ook de communicatie met externe partijen zal in kaart gebracht worden: De manier waarop het gebeurd, of in de 
toekomst zou moeten of kunnen gebeuren. Dit zal deels gebaseerd zijn op opgedane kennis over het proces, maar 
deels ook door middel van interviews met de betrokken externe partijen. Tevens zullen hierbij de aanvragers worden 
behandeld, om te proberen achterhalen wat de klachten of wensen zijn over het huidige aanvraagproces. 
Als ik dan de benodigde informatie heb verzameld, zal ik gaan beginnen met het maken van een functioneel ontwerp 
aan de hand van de methode Product-Based Design. Vervolgens zal ik me bezighouden met het bepalen van de 
architectuur van het systeem. 
Ik zal ook een user interface ontwikkelen voor de aanvragers, aangezien de methode van het plaatsen van een 
aanvraag zelf ook een belangrijke factor is bij de motivatie voor het project. Bovendien zal op deze manier het project 
ook wat meer leven voor onder andere de medewerkers op het gebied van vergunning verlening. Los zal deze 
interface ook te gebruiken zijn, zodat er al een vorm van verbetering is voor zowel de aanvragers als de medewerkers 
(informatie zal in een iets handiger vorm binnen komen, zodat het eenvoudiger verder te gebruiken is in het 
vergunningverleningsproces). 
 

1.2.5. Begrenzing 
 
Dit project zal zich beperken tot het vergunningverleningsproces voor vuurwerkontbrandingen bij de Provincie 
Noord-Brabant. 
Het project zou tot aan 29 februari lopen. De verslaglegging is uiteindelijk uitgelopen tot aan 10 mei, maar mijn 
werkzaamheden in het provinciehuis hebben zich beperkt tot de geplande periode. 

 
1.3. Leeswijzer 

 
In Hoofdstuk 2 Achtergrond zal u achtergrond informatie op het vakspecifieke gebied en op het technische gebied 
vinden. Allereerst wordt er algemene vakgerelateerde informatie aangeboden uit de vuurwerk-sector. Vervolgens 
zullen de vergunningen worden behandeld, en ten slotte het vergunning verlenings proces, zoals dat bij de Provincie 
Noord Brabant plaatsvond, alvorens dit project van start ging. 
Op het technische vlak wordt u bondig geïnformeerd over Petri netten, het fenomeen workflow management en over 
de methode Product Based Design. 
Daaropvolgend wordt in Hoofdstuk 3 Werkwijze beschreven op welke manier te werk is gegaan bij de uitvoering van 
dit project, onder andere op welke manier Product Based Design is toegepast. 
In Hoofdstuk 4 Resultaten en bevindingen worden de resultaten gepresenteerd, zoals het functionele model, alsmede de 
tussenproducten, die tijdens het tot uitvoering brengen van de werkwijze, zijn geproduceerd. Verder worden enkele 
bevindingen aangehaald. 
In Hoofdstuk 5 kan de conclusie van dit verslag worden gelezen, vergezeld door een aantal opmerkingen over het 
project in zijn geheel. Hierin worden alle vragen uit de doelstelling beantwoord. 
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2. Achtergrond 
 
U vindt in dit hoofdstuk achtergrond informatie op het vakspecifieke gebied en op het technische gebied. Allereerst 
wordt er algemene vakgerelateerde informatie aangeboden uit de vuurwerk-sector. Vervolgens zullen de 
vergunningen worden behandeld, en ten slotte het vergunning verlenings proces, zoals dat bij de Provincie Noord 
Brabant plaatsvond, alvorens dit project van start ging. 
Op het technische vlak wordt u bondig geïnformeerd over Petri netten, het fenomeen workflow management en over 
de methode Product Based Design. 
 

2.1. Vuurwerk 
 
In dit stuk zullen verschillende vakgerelateerde termen uitgelegd worden, alsmede bepaalde regels en regelingen. In 
het Vuurwerkbesluit [10] is het gebruik van vuurwerk specifiek aan regels gebonden. Op 1 maart 2002 is dit besluit 
van kracht geworden en vervangt daarmee een eerder Vuurwerkbesluit wet milieu gevaarlijke stoffen en het 
Reglement gevaarlijke stoffen. In het Vuurwerkbesluit staan onder andere regels over de afstand die in acht moet 
worden genomen tussen het te ontsteken vuurwerk en kwetsbare voorwerpen. Verder zijn er ook regels te vinden 
over opslag van vuurwerk, aanvragen van vergunningen, handel in vuurwerk, etc. 
In dit project zullen wij ons beperken tot de aanvragen van ontbrandingstoestemmingen en meldingen. Daarom volgt 
eerst een uitleg wat ontbrandingen zijn. Een vuurwerkontbranding is het tot ontsteking brengen van vuurwerk. 
Normaal gesproken mag dit alleen rond de jaarwisseling en alleen met consumentenvuurwerk. Er vinden echter ook 
wel eens evenementen plaats door het jaar heen waarbij vuurwerk wordt afgestoken. Hiervoor zijn 
ontbrandingstoestemmingen nodig. 
 
Een vuurwerkontbranding kan zowel knal- als siervuurwerk omvatten en kan een aantal uur duren. Voorbeelden van 
evenementen zijn: de opening van een bedrijf of vestiging of de opening of sluiting van een evenement, zoals een 
kermis, of een wedstrijd. Maar het kan ook een overdekte ontbranding betreffen bij bijvoorbeeld een 
theatervoorstelling. 
 
Om een ontbrandingstoestemming te kunnen krijgen, moet de aanvrager allereerst over een toepassingsvergunning 
beschikken. Een toepassingsvergunning is een doorlopende vergunning die aangeeft dat de vergunde in staat is om op 
een veilige en professionele manier met vuurwerk om te gaan. Het gaat dan ook meestal om bedrijven die een 
toepassingsvergunning hebben. 
 
Naast de toepassingsvergunning moet de aanvrager ook aangeven welk persoon of welke personen in het bezit zijn 
van een certificaat van vakbekwaamheid en voor de ontbranding zorg zullen dragen. Deze mensen zullen zelf de 
daadwerkelijke ontbranding uitvoeren en moeten kunnen aantonen dat ze over voldoende kennis en vaardigheid 
beschikken om het vuurwerk veilig tot ontbranding te brengen. Dit kan aangetoond worden door middel van een 
(persoonsgebonden) certificaat van vakbekwaamheid. 
 
Daarnaast moet er ook andere informatie, zoals onder andere de verzekering, de locatie, de af te steken vuurwerk 
artikelen, etc., worden gecontroleerd, voor er een ontbrandingstoestemming kan worden afgegeven. 
 
Onder bepaalde omstandigheden hoeft er geen ontbrandingstoestemming te worden aangevraagd, maar kan er 
worden volstaan met een melding. Dit kan alleen als het om evenementen gaat waarbij minder dan 100 kg. vuurwerk 
wordt afgestoken en als het om uitsluitend consumenten vuurwerk gaat. 
 
Een ontbrandingstoestemming moet minimaal 14 weken voor de ontbrandingsdatum worden aangevraagd en een 
melding slechts 2 weken. Dit verschil in doorlooptijd komt door het beperktere gevaar bij de ontbranding en 
daardoor hoeven er geen externe partijen te worden geraadpleegd bij de af- of goedkeuring van de ontbranding. 
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2.1. Vergunningen 
 
Met de term vergunning wordt in dit document niet de (doorlopende) toepassingsvergunning bedoeld, maar de 
ontbrandingstoestemming die aangevraagd moet worden voor een afzonderlijke vuurwerkontbranding. Een andere 
benaming is een beschikking. Deze term wordt regelmatig gebruikt door de medewerkers in het vergunningverlenings-
traject. De toepassingsvergunning is een vergunning die een professionele vuurwerkontbrander moet aanvragen en 
pas toegewezen krijgt als hij aan bepaalde eisen voldoet. Deze vergunning is in principe doorlopend. Alleen als je in 
het bezit bent van een toespassingsvergunning kun je een ontbrandingstoestemming aanvragen. 
 
De vergunning zelf is een document dat aangeeft dat de aanvrager toestemming heeft gekregen om de 
vuurwerkontbranding uit te voeren op het aangegeven tijdstip en datum en op de aangegeven plaats, op de manier die 
aangegeven is in het werkplan dat is opgesteld door de aanvrager en goedgekeurd door de provincie. Ook kunnen er 
verdere voorwaarden aan zijn verbonden, zoals veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat het publiek of de 
omgeving een sterk verminderd risico loopt. 
Alleen als de aanvrager in het bezit is van een ontbrandingstoestemming, mag deze de vuurwerkontbranding (op de 
aangevraagde manier) voltrekken. Heeft de aanvrager de ontbrandingstoestemming voor het evenement (nog) niet, of 
volgt hij niet de zelf opgestelde en eventueel aangepaste procedure, dan zou het illegaal zijn als hij toch de 
vuurwerkontbranding doorgang laat vinden. 
 

2.2. Situatie vòòr herontwerp 
 
Voor dit project van start ging, was er sprake van een analoog proces. De vergunningverleners hadden papieren 
lijstjes met een aantal taken die moesten worden afgevinkt als ze uitgevoerd waren, per zaak. Ook stond de te volgen 
procedure beperkt uitgelegd in een document, het kwaliteitssysteem. Hierin was echter niet alles duidelijk 
vastgelegd, een groot deel van de procesinformatie was alleen bekend bij de uitvoerenden. 
Na analyse van onder andere het zojuist genoemde kwaliteitssysteem, maar hoofdzakelijk gesprekken met de 
vergunningverleners, heb ik het vergunningverleningsproces nauwkeurig in kaart weten te brengen. 
 
Er is sprake van een duidelijk onderscheid tussen 2 gevallen: meldingen en ontbrandingstoestemmingen. Voor het 
verwerken van ontbrandingstoestemmingen is een doorlooptijd van 14 weken toegestaan en voor meldingen 2 
weken. In feite is er voor de provincie maar een periode van 8 weken vrij om de ontbrandingstoestemming te 
verwerken, aangezien de beschikking 6 weken voor de ontbranding gepubliceerd moet worden, om derden in staat te 
stellen bezwaar aan te tekenen. Deze periodes zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. 
Het verschil in doorlooptijd is ook terug te herkennen in de veel complexere structuur van het proces. Dit is 
weergegeven in Figuren 2.1 en 2.2, waarbij Figuur 2.1 het complexere geval van de verwerking van een vuurwerk 
ontbrandingstoestemming aanvraag voorstelt, en Figuur 2.2 de verwerking van een melding. 
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Figuur 2.1 – Procesmodel ontbrandingstoestemming 
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Figuur 2.2 – Procesmodel melding 

 
Voor een ontbrandingstoestemming dienen veel meer handelingen te worden verricht, en, nog belangrijker, er is 
meer afhankelijk van externe partijen. Hierdoor heeft dit proces vooral veel meer tijd nodig dan het simpele melding-
verwerkingsproces. 
 
In Figuren 2.1 en 2.2 zijn Petri netten gebruikt om weer te geven hoe het proces gestructureerd is, omdat deze vorm 
exact is om mee te werken, en relatief eenvoudig/intuïtief is om uit te leggen aan niet-experts. 
Hierbij bestaat het model uit rechthoeken (activiteiten/transities) en rondjes (toestanden/plaatsen) die onderling 
verbonden zijn door middel van pijlen. Verder zijn er bolletjes (tokens) die in een Petri net model over het algemeen 
initieel in de begintoestand liggen. Nu kan zo’n token door een transitie (waarnaar de toestand wijst waarin het token 
zich bevindt) uit een toestand worden gehaald, en vervolgens in elke toestand worden gelegd waar pijlen vanuit die 
transitie naartoe wijzen (vuren). Zo komen er tokens terecht in andere toestanden, en worden andere transities in 
staat gesteld (enabled) om te vuren. 
Voor meer informatie over Petri netten, wordt u verwezen naar bijvoorbeeld [1] of [9]. 
Naast de standaard representatie in de Petri net omgeving, is er gekozen voor 2 nieuwe vormen, hiernaast 
weergegeven , de expliciete AND- en XOR-split. De expliciete AND-split heeft precies dezelfde werking 
als de normale transities die al eerder zijn beschreven, maar attenderen er nogmaals op dat er meerdere 
uitgaande pijlen zijn bij deze transitie. De expliciete XOR-split is een vervanging voor de impliciete 
constructie en heeft precies dezelfde werking, behalve dat in de expliciete XOR-split de nadruk wordt 
gelegd op een keuze die gemaakt wordt in een bepaald proces, in plaats van een ogenschijnlijk 
willekeurige keuze in het klassieke geval. 
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Om het leesbaar te houden voor de verschillende partijen, is er een lichte aanpassing van de terminologie toegepast: 
De zwarte acties zijn zogenaamde “stofzuiger-acties”. De acties met de term _Afgekeurd in de naam hebben een andere 
betekenis dan de gebruikelijke acties in een Petri net. Deze acties vuren in principe tegelijkertijd, als dit mogelijk is. 
De _Afgekeurd-actie vuurt als hij dat kan. Tegelijkertijd wordt voor elk van de acties _Afgekeurd2, _Afgekeurd3 en 
_Afgekeurd4 gekeken of ze kunnen vuren, en indien mogelijk, doen ze dat. 
 
Zoals het hier in kaart is gebracht, werd echter niet over het proces gedacht. Er werd alleen aan de hand van de 
checklists (zoals in Appendix E) aanvragen gecontroleerd en daarop volgend volgens de procedurebeschrijving de 
aanvraag afgehandeld. 
Het beeld dat over het proces aanwezig was, was het beeld van een seriëel proces, aangezien er een vaste volgorde in 
stappen werd gehanteerd en alleen deze losse stapjes werden gezien als het nodige werk. Een overzicht van het proces 
was niet bekend. Pas na inventarisatie van het proces kwam dit naar boven. 
 
In het grootste deel van dit document wordt gesproken over de afhandeling van ontbrandingstoestemmingen, 
aangezien dit proces complexer is dan het afhandelen van meldingen, en de verzameling taken bij het afhandelen van 
meldingen een deel-verzameling is van de taken bij het afhandelen van ontbrandingstoestemmingen. 
 
Uit gegevens van voorgaande jaren is gebleken dat er in een jaar gemiddeld tussen de 200 en 250 
ontbrandingstoestemmingen en meldingen worden gegeven. Er vinden ongeveer half zoveel meldingen als 
ontbrandingstoestemming aanvragen plaats. 
 
Naast het proces zelf is er ook een algemene tijdlijn vastgesteld op basis van gesprekken met de vergunningverleners. 
Dit geeft een globale weergave van het verloop van het vergunningverleningsproces, aan de hand van een aantal 
‘belangrijke’ momenten in dit traject. 
 
De termijn van publicatie 6 weken vòòr de ontbranding, werd voor het herontwerp niet als een heel harde regel 
beschouwd, maar er werd wel geprobeerd dit te halen. Aanvragen die in principe te laat binnenkwamen 
(bijvoorbeeld 6 weken voor de ontbranding, terwijl het 14 weken ervoor zou moeten zijn), werden toch 
geaccepteerd en er werd alles aan gedaan om deze aanvragen op tijd te verwerken. Hierdoor moest ander werk zo af 
en toe wijken en gebeurde het maar zelden of nooit dat tijden overschreden werden, immers, als de termijn 
overschreden wordt, dan kan de ontbranding niet plaatsvinden. Het echt te laat indienen van aanvragen gebeurde een 
handjevol keer elk jaar. Na het ontwerp is het de bedoeling dat de termijn wel altijd zou worden gehaald, vandaar dat 
een heel strakke tijdsinventarisatie van belang is. 
 
In Figuur 2.3 is de algemene tijdlijn weergegeven van het vergunningverleningsproces. 
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Figuur 2.3 – Algemene tijdlijn vergunningverleningsproces 
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Figuur 2.4 – Doorlooptijden van een aantal specifieke gevallen 
 

In Figuur 2.4 is een grafische weergave te zien van de tijdlijn van het vergunningverleningsproces van een 17-tal 
specifieke aanvragen, geïnventariseerd uit analoge gegevens. Deze aanvragen waren allemaal op tijd afgehandeld, en 
ook binnen de termijn van 14 weken. De enige 2 uitschieters, waren zaken die meer dan 14 weken van te voren 
waren aangevraagd, en waardoor dus meer ruimte was in de tijdlijn. 
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In deze grafiek zijn 4 ‘knelpunten’ te herkennen, namelijk het ontvangen van aanvullende informatie, het opstellen 
van de conceptbeschikking, het ontvangen van advies en het opstellen van de definitieve beschikking. 
Bij het ontvangen van aanvullende informatie en het ontvangen van advies vindt een tijdsverschuiving plaats, aangezien hier 
een aantal weken gewacht wordt op een reactie van externe partijen. 
De andere twee knelpunten representeren de meest tijdsconsumerende handelingen binnen de organisatie, waarbij de 
beschikkingen worden gecreëerd en de juridische collega’s de papieren dienen te controleren. 

 

2.3. Wensen 
 
Er zijn verschillende partijen betrokken bij het ontwikkelen van dit systeem, met verschillende wensen. De 
belangrijkste wensen en eisen zijn opgenomen in de probleemstelling in Sectie 1.2. Er is echter ook een aantal 
wensen dat niet direct terug te vinden is in de probleemstelling, maar wel wenselijk is in de oplossing. 
 
Zo is er de afdeling handhaving die als belangrijkste wens hebben, dat de informatie up-to-date in het database 
management systeem komt te zitten, maar ook in het FLITS-systeem*, een soort informatie-verstrekkings punt dat 
door alle provincies te gebruiken is, en wordt onderhouden door het LMIP*.  (*Zie Sectie 1.1) 
 
Een andere belangrijke wens is die van de vergunningverleners dat het werk niet moeilijker moet worden, met al 
teveel ingewikkelde menu-structuren om te doorlopen alleen maar om het werk uit te kunnen voeren. 
Bovendien was het belangrijk dat de vergunningverleners hun vrijheid in hun werk behielden en niet door het systeem 
opgelegd kregen welke handeling wanneer gedaan moest worden. 
 

2.4. Betrokken partijen 
 
De partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen en het gebruik van het systeem zijn grotendeels te verdelen in 3 
groepen: 

• Vergunningverlening: 
Dit is een 3-hoofdige afdeling, die de afhandeling van vergunningaanvragen onder haar hoede neemt. Deze 
mensen zullen uiteindelijk met het systeem moeten gaan werken, en weten ook het best op welke manier ze 
nu werken. De vergunningverleners zijn één van de, zo niet de belangrijkste partij die betrokken is bij zowel 
de ontwikkeling van, als het gebruik van het systeem. Vandaar dat er met geen andere partij meer gesprekken 
hebben plaatsgevonden. 

• ICT-afdeling: 
De ICT-afdeling zal het systeem uiteindelijk gaan realiseren. Zij hebben ook de kennis in huis over andere, 
soortgelijke projecten binnen de provincie en ze weten wat ze nodig hebben om daadwerkelijk over te 
kunnen gaan op implementatie. Verder beschikt deze afdeling ook over de kennis en ervaring om technische 
vragen te kunnen beantwoorden. 

• Handhaving: 
Nadat een vergunning is afgegeven, wordt er ook gecontroleerd of de voorwaarden en richtlijnen die onder 
andere in de vergunning gesteld zijn, ook worden opgevolgd. Dit gebeurt door een groep handhavers. De 
handhavers hebben wel voldoende informatie over de afgegeven vergunningen nodig, en aangezien deze 
mensen verspreid door de hele provincie wonen en werken, zou het handig zijn als deze informatie centraal 
en eenvoudig bereikbaar is. Vandaar dat er vooral namens handhaving een wens is tot digitalisering van het 
vergunningverlenersproces, aangezien dit een goede mogelijkheid is om ook tot digitalisering van de 
gegevens te komen, zonder een extra tussenstap in het vuurwerk-traject. Deze groep weet het best wat de 
landelijke ontwikkelingen zijn op het gebied van vuurwerk en systemen. Communicatie met de handhavers is 
nodig om de overige provincies op de hoogte te houden van de ontwikkeling van dit systeem, en ook om 
eventuele knelpunten te herkennen. Daarnaast weten de handhavers het beste welke informatie precies 
digitaal beschikbaar moet zijn om hun werk te kunnen doen. 
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Naast deze 3 groepen, is ook gebleken dat directieleden en projectleiders en –medewerkers van andere afdelingen 
interesse hadden in de gehanteerde methode.  
 

2.5. Workflow Management 
 
Het afgelopen decennium is het fenomeen workflow management een steeds grotere rol gaan spelen in de informatica-
branche. Het betreft het beheren (managen) van processen (workflows). Bedrijven maken gebruik van 
informatiesystemen om hun werkzaamheden te vergemakkelijken, stroomlijnen, concretiseren, etc. Aangezien een 
steeds groter deel van de software het afhandelen van bedrijfsprocessen moest regelen, was de volgende ontwikkeling 
om te proberen deze processturing af te splitsen van de rest van de software. Op deze manier werd het makkelijker 
om bedrijfsprocessen te onderhouden en te beheren, en het werd mogelijk om de informatie systemen sneller te 
ontwikkelen. De software die louter het afhandelen van bedrijfsprocessen beheert, noemen we een workflow 
management systeem (WFMS). 
Ook bij de Provincie Noord-Brabant past men WFMS-technologie toe, in de vorm van het systeem FLOWer van 
Pallas Athena. Een voor een worden de verschillende processen binnen de provinciale overheid in kaart gebracht en 
gedigitaliseerd, om te kunnen beheren in FLOWer, met als doel dat de processen o.a. sneller, gemakkelijker, 
eenduidiger en betrouwbaarder kunnen worden afgehandeld. Meer informatie over workflow management is te 
vinden in [3] en [4]. 
 

2.6. Product Based Design 
 
De laatste jaren zijn er steeds meer methoden ontwikkeld om bedrijfsprocessen te (her)ontwerpen ([6], [8]) . (Bijna) 
al deze methoden focussen op processen. Hierbij wordt het oude proces bekeken en aangepast om beter aan de eisen 
te voldoen. Op deze manier kan op den duur “vervuiling” van het procesmodel optreden, aangezien het model steeds 
maar wordt aangepast, en er misschien structurele fouten worden meegenomen in het aangepaste model. 
 
De  Product Based Design-methode (ook wel: Product Based Workflow Design) is vernieuwend in het opzicht dat 
deze focust op het product. Als er nu iets moet veranderen aan het product, dan kan (aan de hand van de informatie 
elementen structuur, zie verderop) direct gezien worden welk stuk informatie verandert, erbij komt of verdwijnt. 
Als de verandering nu hierin wordt gemaakt, kan vanuit de informatie elementen structuur direct gezien worden wat 
de verandering in het proces zou moeten zijn, of er kan zelfs een nieuw procesmodel worden gecreëerd.  
Bovendien is het procesontwerp een stuk minder afhankelijk van de ontwerper, en een stuk beter onderbouwd in 
theorie, aangezien vanuit de informatie elementen structuur, via een vrij rechtlijnige manier tot een ontwerp 
gekomen kan worden. Het is een formele methode en door de wetenschappelijke onderbouwing, is het resultaat 
betrouwbaar en niet zo zeer afhankelijk van de ontwerper. 
 
Zoals gezegd, focust de methode op het product. Dit is te herkennen aan het feit dat de informatie elementen 
structuur centraal staat in deze methode. De structuur dient als uitgangsbasis voor het verdere ontwerp proces. 
De Product Based Design methode werkt vooral goed bij administratieve processen. Tussen dit soort processen en 
productieprocessen is een vergelijking te trekken [4]: In beide gevallen wordt er naar een eindproduct gestreefd (in 
het administratieve geval veelal een beslissing of document), en dit eindproduct is opgebouwd uit een aantal 
deelproducten (in het administratieve geval deelbeslissingen, tussen documenten of andere stukken informatie). Dit 
concept is in de productiewereld al jaren bekend. Er wordt dan ook in veel industrieën een zogenaamde Bill of 
Materials gemaakt, die aangeeft uit welke onderdelen elk grotere onderdeel bestaat. Of uit welke deelproducten een 
eindproduct is opgebouwd.  
De informatie elementen structuur is in feite hetzelfde, maar dan betreft het stukken informatie in plaats van fysieke 
voorwerpen. Het vaststellen van deze structuur is al een voordeel op zich, aangezien hiermee afspraken concreet 
worden gemaakt en eventuele onduidelijkheden boven tafel komen. Als het eenmaal gemaakt is, dan is voor altijd 
duidelijk wat het product is, en hoe het is opgebouwd. Het is dan ook eenvoudig aan te passen indien nodig. 
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Als deze structuur nog niet bestaat, dan kan het een intensieve onderneming zijn om hem boven tafel te krijgen. Dit is 
het grootste nadeel van deze methode. Aan de andere kant, is de informatie elementen structuur zelf de tijd die erin 
is gestoken al waard, al was het alleen om het feit dat de betrokkenen eenduidig op papier hebben vastgelegd wat het 
eindproduct is, zodat iedereen weet wat verwacht kan worden van elkaar. 
 
Zoals beschreven staat in [5] zijn er verschillende methoden (algoritmen) geïmplementeerd in ProM om uit een 
informatie elementen structuur (ofwel product data model) een proces model te genereren. Dit laat nogmaals zien 
dat er op een directe manier van een informatie elementen structuur tot een proces model gekomen kan worden. 
Wanneer tools worden gebruikt om deze stap te maken, waarin wetenschappelijk onderbouwde algoritmes zijn 
opgenomen, dan kan je redelijk eenvoudig tot een correct proces (her)ontwerp komen. Voor meer informatie over 
Product Based Design wordt u doorverwezen naar [4], [6], [7] en [8] 
 
 
In Hoofdstuk 2 hebt u kunnen lezen over vakgerelateerde termen met betrekking tot vuurwerkontbrandingen. 
Verder zijn ook de verschillende vergunningen beschreven en hoe hiermee werd omgegaan in de provincie.  
Op het technische vlak werd u daarnaast bondig geïnformeerd over Petri netten, het fenomeen workflow 
management en over de methode Product Based Design. 
Hoe de genoemde methode in dit project is toegepast, wordt in het volgende hoofdstuk beschreven, alsmede de 
overige activiteiten die onderdeel uitmaakten van de werkwijze. 
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3. Werkwijze  
 
In dit hoofdstuk wordt de werkwijze beschreven, die gehanteerd is bij dit project. De verschillende stappen die 
genomen zijn, worden beschreven en toegelicht. 
 

3.1. Inventarisatie van het vergunningverleningsproces 
 
Bij de Provincie Noord-Brabant moeten ontbrandingstoestemmingen worden aangevraagd voor elke 
vuurwerkontbranding. Het verwerken van zo’n aanvraag noemen we hier het vergunningverleningsproces. Dit 
proces was voor het project van start ging, niet digitaal ondersteund door een informatie-systeem. 
 
Het doel van dit project is, zoals in Sectie 1.2.1. beschreven:  

In dit project zal een ontwerp worden gemaakt om het proces van de verwerking van 
vergunningaanvragen voor vuurwerkontbrandingen te vergemakkelijken voor zowel de 
klanten (aanvragers) als de medewerkers (verwerkers van aanvragen). 

 
Hierin is duidelijk dat het werk van de medewerkers eenvoudiger moet worden. Om dit te kunnen bewerkstelligen, 
moet wel eerst duidelijk zijn wat dit werk precies inhoudt. Vandaar dat allereerst het vergunningverleningsproces 
wordt geïnventariseerd.  
 

3.2. Analyse van de vergunning specificatie 
 
In de methode Product Based Design, die in dit project gehanteerd wordt, speelt de informatie elementen structuur 
een cruciale rol. Dit is het volgende dat zal worden opgesteld, door middel van een analyse van de vergunning 
specificatie, aangezien er geen informatie elementen structuur aanwezig is in de organisatie. 
 

3.3. Schets van de architectuur  
 
Dit project heeft tot doel om tot een ontwerp te komen, niet een daadwerkelijke implementatie. Daarom komt de 
architectuur van het te ontwerpen systeem niet aan bod. Echter, de architectuur van de omgeving wordt wel grofweg 
bekeken om te weten of het ontworpen systeem hierin wel kan worden gerealiseerd. Bij de randvoorwaarden in 
Sectie 1.2.1. staat immers: 

 Het ontworpen systeem moet met behulp van het bestaande pakket aan “standaard” software dat door de 
Provincie Noord-Brabant gebruikt wordt, in te zetten zijn. 

 
Voor dit project van start ging, was er nog  geen computersysteem voor dit proces. Er is dus geen sprake van 
overname van architectuur van het systeem en/of omgeving. Wel moet er rekening worden gehouden met de 
verschillende systemen die op dit moment in gebruik zijn binnen de organisatie. Daarom wordt ook de omgeving van 
het toekomstige systeem in grote lijnen in kaart gebracht. 
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3.4. Van PDM naar proces model 
 
Het uitgangspunt van het ontwerp is hierboven besproken. Nu moet met deze informatie een ontwerp worden 
gevormd. Dit gebeurt aan de hand van verschillende criteria. In Sectie 1.2.1. zijn deze kort  genoemd: 

In dit project zal een ontwerp worden gemaakt om het proces van de verwerking van 
vergunningaanvragen voor vuurwerkontbrandingen te vergemakkelijken voor zowel de 
klanten (aanvragers) als de medewerkers (verwerkers van aanvragen). 

Randvoorwaarden: 
 Het ontworpen systeem moet met behulp van het bestaande pakket aan “standaard” software dat door de 

Provincie Noord-Brabant gebruikt wordt, in te zetten zijn. 
 De aanvragen moeten voortaan via internet gedaan kunnen worden. 
 Het vergemakkelijken van de aanvragen voor de klanten kan door onder andere het beter beschikbaar maken 

van de formulieren (bijvoorbeeld internet), het tijdig wijzen op eventueel verkeerd ingevulde formulieren en 
het “onthouden” van bedrijfsinformatie, zodat de klant niet bij elke aanvraag dezelfde bedrijfsinformatie hoeft 
in te vullen. 

 Het werk van de medewerkers kan onder andere worden vergemakkelijkt, door de verschillende te 
gebruiken programma’s te koppelen aan het systeem, door alle zaakgerelateerde informatie eenvoudig te 
kunnen vinden en door, waar mogelijk, de informatie automatisch in te vullen. 

 
Over het ontwerp kunnen we zeggen dat het het werk voor de vergunningverleners, alsmede voor de 
vergunningaanvragers moet vergemakkelijken en, specifieker, voor de aanvragers moet het mogelijk zijn om 
aanvragen via internet te kunnen indienen. 
 
In [5] zijn twee perspectieven beschreven van waaruit bepaald kan worden welke methode te hanteren. Zo is er het 
modelleer-oogpunt en het uitvoerings-oogpunt. Het eerste is vooral interessant voor modelleurs, omdat het ingaat op 
de manier waarop de structuren en elementen in de informatie elementen structuur worden gebruikt om tot een 
procesmodel te komen. Het tweede oogpunt is meer vanuit de gebruiker geöriënteerd en legt de nadruk op “het 
gedrag” van het te verkrijgen proces model als het in werking zou zijn. 
 
In dit geval is het tweede oogpunt duidelijk veel belangrijker; het doel van dit project is om een eenvoudig en helder 
proces te ontwerpen voor de gebruikers.  
Allereerst zal er een methode worden geselecteerd vanuit het uitvoerings-oogpunt, als er dan nog een 
keuzemogelijkheid is, dan zal worden gekozen op basis van criteria uit het modelleer-oogpunt. 
In [5] zijn voor elk van de twee oogpunten 3 criteria gevonden die van belang zijn vanuit het betreffende oogpunt. 
Aan deze 3 criteria wordt invulling gegeven op basis van alle informatie die in de loop van het project is verzameld 
over de wensen van de gebruikers en opdrachtgevers. Met het oog op hun wensen worden keuzes gemaakt in het 
selecteren van de best passende methode. 
De 3 beschreven criteria zijn: 

 het keuzemoment 
 de “gretigheid” van de uitvoering 
 de mogelijkheid van gelijktijdige uitvoering van stappen 

Daarna zullen de criteria uit het modelleer-oogpunt aan bod komen. Dit zijn de 3 volgende: 
 de representatie 
 de volgorde waarop de informatie elementen structuur wordt vertaald naar het proces model 
 de keuze tussen de nadruk op operaties of informatie elementen. 
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3.5. Het functioneel ontwerp 
 
Als het procesmodel voltooid is, dan is de kern van het functioneel ontwerp er. Nu moet dit gegenereerde 
procesmodel vertaald worden naar een vereenvoudigd, hiërarchisch model, aangezien de ICT-dienst van de Provincie 
Noord-Brabant dat soort modellen wenst in hun functionele ontwerpen. Er komt een globaal procesmodel, dat in 
subprocessen is onderverdeeld. 
 
Vervolgens worden ook de schermen of formulieren ontwikkeld, die de vergunningverleners voor zich zullen krijgen 
als ze met het systeem gaan werken. De inhoud van deze schermen is grotendeels afhankelijk van het procesmodel (en 
de eraan gekoppelde informatie elementen structuur), maar ook van gesprekken met de werknemers zelf. 

 
3.6. Aanvraagformulier 

 
Naast het opstellen van een aantal schermen voor de medewerker om mee te werken, wordt er ook een aantal 
formulieren ontwikkeld voor de aanvrager, om digitaal aanvragen mee in te kunnen dienen. Dit grijpt terug naar de 
doel van het project en de randvoorwaarden, aangezien dit het gemakkelijker maakt voor klanten om aanvragen te 
plaatsen, en het kan via internet, digitaal, mogelijk worden gemaakt. 
 
De formulierschermen worden ontworpen, hoofdzakelijk naar aanleiding van de informatie elementen structuur, en 
een document dat voor dit project van start ging, was opgesteld, waarin de analoge benodigde gegevens waren 
opgesteld. Dit document is opgenomen in de appendix onder D. 
De gegevens die in het formulier worden ingevuld, zijn in feite een groot deel van de uiterste elementen in de 
informatie elementen structuur, die op deze manier, zonder tussenkomst van de vergunningverleners, direct worden 
ingevuld. 
 
 
In dit hoofdstuk is de werkwijze kort besproken. De toepassing van deze werkwijze en de resultaten die daaruit 
volgen worden in het volgende hoofdstuk beschreven. 
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4. Resultaten en bevindingen 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de werkwijze zoals besproken in Hoofdstuk 4 gepresenteerd met 
toelichting. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal bevindingen over de methode. 
 

4.1. Inventarisatie van het vergunningverleningsproces 
 
Het proces is grotendeels in kaart gebracht aan de hand van een aantal gesprekken en interviews met de medewerkers 
die dagelijks de aanvragen verwerken. Ook was er een (beperkte) omschrijving van de taken die moesten worden 
uitgevoerd in dit proces. Deze beschrijving heeft als basis gefungeerd voor de interviews en gesprekken met de 
vergunningverleners. 
 
Alle verkregen informatie is verwerkt in een model dat het proces nauwkeurig beschrijft en dit model is ook 
voorgelegd aan de vergunningverleners ter keuring. Zo is er een behoorlijke zekerheid dat er geen onderdelen van 
het proces verkeerd begrepen of over het hoofd gezien zijn. Het verkregen model is afgebeeld in Figuur 2.1. 
 

4.2. Analyse van de vergunning specificatie 
 
De informatie elementen structuur is grotendeels afgeleid uit dezelfde informatie die is gebruikt om tot het 
procesmodel te komen in Sectie 4.1. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van bronnen als het Vuurwerkbesluit [10] en 
het Arbeidsomstandighedenbesluit [2]. De meeste blad-elementen zijn afgeleid uit officiële documentatie zoals de 2 
zojuist genoemd, terwijl de meeste tussen-elementen zijn afgeleid uit informatie over het proces. Met dit laatste 
wordt vooral gedoeld op de verplichte acties die moeten plaatsvinden in het proces op basis van wet- en regelgeving. 
 
Aan de hand van dit alles is een informatie elementen structuur opgesteld, die voorstelt waaruit een vergunning is 
opgebouwd. Dit model is gecommuniceerd naar verschillende partijen, zoals met name de vergunningverleners, de 
IT-afdeling en de opdrachtgevers, om uiteindelijk tot een resultaat te komen waar iedereen mee akkoord kon gaan. 
Daarnaast is er een aantal productie regels vastgesteld die de mogelijkheden exact vastleggen en het mogelijk maken 
om er verder mee te werken in dit project. In feite zijn deze productie regels een vertaling van de modelvorm naar 
een iets nauwkeuriger vorm. 
 
In de structuur geeft element 1 het eindproduct aan, de definitieve beschikking. De meest elementaire stukken 
informatie zijn onderaan in het model te vinden. In Figuur 4.1. is de modelvorm van de informatie elementen 
structuur weergegeven. De productie regels en de toelichting bij de informatie elementen structuur in zijn terug te 
vinden in Appendix A. 
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Figuur 4.1 – Informatie elementen structuur 
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4.3. Schets van de architectuur 
 
Hier wordt een schets van de omgeving van het toekomstige systeem gepresenteerd. 
Voor processturing zet de provincie Noord-Brabant momenteel het systeem FLOWer in. Dit ontwerp zal dan ook 
binnen een FLOWer omgeving worden gerealiseerd. Verder is er sprake van MS Office applicaties voor standaard 
taken als tekstverwerking (MS Word) en gegevens bijhouden in tabelvorm (MS Excel). 
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Figuur 4.2 – Omgeving van het te ontwikkelen systeem 

 
Daarnaast zal het te ontwerpen systeem als output communiceren met een Database Management Systeem. 
De input van het systeem zal afkomstig zijn van een document management systeem dat via een broker de juiste 
informatie in de werkbakjes van FLOWer deponeert. 
Tenslotte zal het systeem op verschillende momenten per case-afhandeling communiceren met het FLITS-systeem via 
XML. Het FLITS-systeem is een blackbox-systeem in de architecturele omgeving, aangezien het wordt beheerd door 
een externe partij. Daarnaast wordt dezelfde informatie ook lokaal opgeslagen in het database management systeem 
MPM. 
 
In Figuur 4.2 is een globale omgeving en communicatie van het te ontwikkelen systeem met haar omgeving 
weergegeven. 
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4.4. Van PDM naar proces model 
 
De informatie elementen structuur is opgesteld. Nu wordt op basis daarvan, met behulp van de tool ProM een proces 
model gegenereerd. Hiervoor zijn verschillende algoritmen beschikbaar. Hier wordt beschreven voor welk algoritme 
is gekozen, op basis van de criteria beschreven in 3.4 en [5]. 
Hieronder zal elk criterium afzonderlijk beschreven worden, en op basis van elk criterium een selectie worden 
gemaakt uit de bekende algoritmen. Als alle criteria zijn besproken, wordt er een keus gemaakt voor één bepaald 
algoritme, dat het best voldoet aan de voorkeur van alle criteria, de meeste of de belangrijkste. In dit geval is er een 
algoritme dat in elk criterium de juiste eigenschap vertegenwoordigt. 
 

4.4.1. Het keuzemoment 
 
Het is vooraf niet te voorspellen welke keuzes worden gemaakt, dus willen we hier dat het keuzemoment zo laat 
mogelijk wordt geplaatst.Neem als voorbeeld de adviezen. Het is namelijk niet van tevoren bekend aan welke 
adviesorganen advies zal worden gevraagd (dat is afhankelijk van bepaalde stukken informatie die pas bij de acceptatie-
checks worden beoordeeld). Sterker nog, het is tot het eind aan toe niet duidelijk welke adviesorganen daadwerkelijk 
een advies zullen uitbrengen, aangezien het mogelijk is dat een partij geen opmerkingen heeft. Het is dus onmogelijk 
om van tevoren de keuze te maken, daarom telt dit criterium zwaar mee bij de keuze. Op dit criterium ligt de 
voorkeur zeer sterk bij late beslismomenten (algoritmen C,D,E,F en G). 

 
4.4.2. De “gretigheid” 

 
Het is mogelijk dat er een procesmodel wordt gemaakt, dat bij uitvoering alleen die elementen bepaalt, die ook echt 
nodig zijn om tot het eindproduct te komen. Er kan ook een model worden gemaakt dat meer informatie elementen 
maakt dan strikt noodzakelijk, maar zodra het eindelement is bereikt, niets meer bepaalt. Een laatste mogelijkheid is 
dat in elk geval alle informatie elementen worden bepaald, ook al is het eind element al bereikt. 
De voorkeur ligt bij de middelste mogelijkheid, waarbij er meer informatie elementen kunnen worden gemaakt dan 
strikt noodzakelijk, maar zodra het eindelement is bepaald, geen tijd en geld meer stopt in het bepalen van informatie 
elementen. De laatste mogelijkheid heeft niet de voorkeur, omdat hier simpelweg “moeite” verspild wordt, nadat het 
eindproduct is bepaald. De eerste mogelijkheid heeft niet de voorkeur, omdat in dat geval al kennis van tevoren nodig 
is bij het maken van een keuze. Het is niet altijd van tevoren bekend of een bepaald element bepalen nutteloos is of 
niet. Als er twijfel over bestaat, moet er een afweging gemaakt worden tussen de voordelen van het wel bepalen van 
het element (kans dat dit element nodig is en uitsluitsel biedt, en door er meteen voor te kiezen wordt er tijd 
bespaard ten opzichte van het wachten op het “dood lopen” van een ander pad), tegen de nadelen (kosten van het 
eventueel overbodig bepaalde informatie element). 
De algoritmen die voldoen aan het hier beschreven voorkeurscriterium zijn de algoritmen C, D en E. 
 

4.4.3. De mogelijkheid van gelijktijdige uitvoering 
 
Een redenatie die lijkt op die in Sectie 4.4.2 gaat hier ook op: Soms kan het voordeliger zijn om 2 paden tegelijkertijd 
te belopen, dan om te wachten op de uitkomst van één pad en daar vanaf te laten hangen of het andere pad ook 
belopen moet worden. Bovendien zorgt het voor winst in doorlooptijd. Als gelijktijdige uitvoering niet mogelijk zou 
zijn in het verkregen model, dan zouden er kansen niet benut worden in het automatiseren van het proces en dat is 
absoluut ongewenst. De voorkeur op dit criterium ligt dus zeer sterk bij het wel gelijktijdig kunnen uitvoeren van 
taken. 
De algoritmen die een procesmodel genereren dat hieraan voldoet, zijn algoritmen A, B, C, D en E. 
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Vanuit het uitvoerings-oogpunt blijft dus de keuze over tussen algoritmen C, D en E. Dat is gunstig, er zijn blijkbaar 
3 algoritmen die voldoen aan de belangrijkste eisen, nu kan er een voorkeurskeuze maken tussen die 3, op basis van 
de criteria uit het modelleer-oogpunt en eventuele andere eigenschappen. 
 

4.4.4. De representatie 
 
Er is een onderscheid gemaakt in de representatie van het model, en wel tussen Petri net en YAWL model. Het 
voordeel van een YAWL model is dat het technisch gezien veel completer is dan een Petri net, aangezien vanuit 
vrijwel elke toestand een extra pad is opgenomen om eventuele achterblijvende tokens te verwijderen uit het Petri 
net, de zogenaamde cancellation arcs. Daardoor is het YAWL model echter ook complexer om te overzien. Bovendien 
is het construeren van een YAWL model een dermate complexe taak (door alle extra toevoegingen en dus ook 
berekeningen), dat het vrij lang duurt voor zo'n model is gegenereerd, en dat het model omslachtig is om mee te 
werken. 
Het doel van het gegenereerde model, is om het als basis te gebruiken van het functioneel ontwerp. In dit functioneel 
ontwerp wordt het hoofdproces in subprocessen onderverdeeld, welke weer elk uitgebreid beschreven worden. 
Door het complexe uiterlijk van het YAWL model, zeker vergeleken met de alternatieven, is het vrij moeilijk om 
subprocessen te herkennen en het overzicht van het proces te bewaren. 
Aangezien het YAWL model qua leesbaarheid (voor de modelleur en voor de implementeur) niet handig is, en ook 
qua hanteerbaarheid (door de complexiteit en grootte van het model) niet wenselijk is, gaat de voorkeur uit naar 
algoritmen die Petri netten genereren. 
Het enige algoritme dat een YAWL model maakt, is algoritme D, en deze valt dus af. 
 

4.4.5. De volgorde 
 
Een ander criterium is de volgorde waarop het model wordt gegenereerd. Wordt er begonnen bij het eindpunt van 
het gegenereerde procesmodel, en vervolgens naar het beginpunt gewerkt, of andersom? Ook is er een 
gecombineerde mogelijkheid, waarbij het algoritme zowel vanuit het beginpunt als vanuit het eindpunt de informatie 
elementen structuur vertaalt naar een procesmodel. Wat als laatste ook nog mogelijk is, is dat het algoritme de 
elementen uit de structuur in een willekeurige volgorde vertaalt naar procesmodel-delen en ze zo steeds toevoegt aan 
het gegenereerde model. 
Wat de volgorde betreft, is er geen voorkeur. Dus in principe zou de laatste mogelijkheid dit het best weerspiegelen, 
gezien de willekeurigheid van volgorde. Vandaar een lichte voorkeur voor de derde optie bij dit criterium. 
Het enige algoritme dat het model op deze manier genereert is algoritme E, en hier is dus een lichte voorkeur voor. 
 

4.4.6. De nadruk op operaties of informatie elementen 
 
Er kan bij het maken van het model worden gewerkt vanuit het perspectief van de operaties of de informatie 
elementen, waarbij dan de elementen danwel de operaties worden aangevuld aan de gekozen centraal gestelde 
entiteiten. Het gaat er in dit project om, een nieuw proces te ontwikkelen voor de medewerkers dat hun werk 
eenvoudiger maakt. Het enige dat vastligt bij dit proces, zijn de informatie elementen die gebruikt worden. Dit zou 
een argument zijn om de nadruk op de informatie elementen te leggen. Aan de andere kant, is het belangrijkste doel 
van het gegenereerde model om een nieuw proces te ontwerpen, waarbij het om de activiteiten gaat, ofwel de 
operaties. Geen van beide mogelijkheden lijkt een voordeel boven de ander te hebben. 
Uit alle voorgaande criteria blijven alleen algoritmen C en E over als mogelijkheden, waarbij er een lichte voorkeur is 
voor algoritme E. Algoritme C legt de nadruk op de informatie elementen, E op de operaties. Door nu te kijken naar 
de verschillen tussen de procesmodellen gegenereerd door de verschillende algoritmen komen we tot de volgende 
eindbeslissing. 
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Beide algoritmen leveren een qua structuur vergelijkbaar procesmodel op. De eigenschappen van beide algoritmen 
zorgen er echter ook voor dat ze elk hun eigen inherente problemen in het gegenereerde model opleveren. Bij 
algoritme C komt er een aantal plaatsen in het model, waaruit verschillende operaties een token nodig hebben. 
Bij algoritme E gebeurt min of meer het omgekeerde: er komt een aantal operaties in het model dat tokens in 
verschillende plaatsen neerlegt, terwijl er maar één van die plaatsen gekozen wordt om het proces te laten voortgaan. 
In Figuur 3.4 zijn de gegenereerde (deel-)procesmodellen te zien door respectievelijk algoritme C en E. 
 
Hierdoor valt de voorkeur op algoritme E. Dit algoritme had al een lichte voorkeur voor de afweging, en tijdens de 
afweging, moest de keuze worden gemaakt tussen een procesmodel, waarin deadlock voorkomt, of een niet-sound 
procesmodel. Van deze 2 “kwaden” is het niet-sounde procesmodel van algoritme E de minst kwade, en het gekozen 
algoritme voor de generatie van het procesmodel. 
Voor meer details over het gebruik van de informatie elementen structuur en de generatie van de procesmodellen 
wordt u doorverwezen naar Appendix A. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 4.3 – Procesmodel volgens algoritme C (links) en E (rechts) 
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4.5. Het functioneel ontwerp 
 
Het proces vindt voornamelijk plaats binnen de organisatie. Er zijn wel enkele contactmomenten met derden, maar 
dit zijn hoofdzakelijk uitgaande informatiestromen. Er is ook een moment rond het eind van het proces, waar er wel 
input van buiten de organisatie nodig is, en daar wordt dan ook op gewacht. Dit is een bottleneck punt van het 
proces, en omwille van modelleer overwegingen alsmede de bijzondere aard van dit punt, is het procesmodel op dat 
punt opgesplitst. 
Zoals te zien in Figuur 4.1, van de informatie elementen structuur, is er namelijk tussen elementen 9 en 2 een 
keuzemogelijkheid van welke adviesorganen worden geraadpleegd. Dit heeft te maken met de inhoud van de 
aanvraag. Het is echter niet voor elk van de adviesorganen verplicht of de gewoonte om daadwerkelijk advies uit te 
brengen. Zodoende zijn er maar liefst 31 mogelijke combinaties van adviserende partijen. Als we dit letterlijk en 
correct vertalen in een procesmodel, dan resulteert dit in 31 verschillende operaties met elk 1 tot 6 pijlen. 
In Figuur 4.4 is het eerste deel van het gegenereerde procesmodel weergegeven, tot en met het opstellen van de 
concept beschikking. Figuur 4.5 geeft het tweede deel van het procesmodel weer, waar het zojuist genoemde 
verwarringsprobleem optreedt. Dit is het proces vanaf het inwinnen van advies bij de adviesorganen. 
 

 
Figuur 4.4 – Eerste deel gegenereerde proces model 
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Het model in Figuur 4.4  is vrijwel geheel correct, behalve de mogelijkheid om elementen 32 en 40 voor de 
herleiding van twee in plaats van één informatie element te gebruiken. Deze mogelijkheid zit niet in het gegenereerde 
model, maar is wel toegevoegd in het functioneel ontwerp, met name in de secties die gedetailleerder ingaan op de 
deelprocessen. 

 
Figuur 4.5 – Tweede deel gegenereerde proces model 

 
Zoals eerder besproken, is de weergave in Figuur 4.5 wel correct, maar de leesbaarheid is minimaal. Daarom zal bij 
de gedetailleerde behandeling van dit deel een alternatieve weergave worden gekozen. 
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Omdat vrijwel alle informatie die in dit proces gebruikt wordt, afhankelijk is van de klant en dit ook behoorlijk veel 
informatie betreft, geeft het resulterende procesmodel ook een groot deel aan van hoe de klant theoretisch gezien zijn 
informatie invult en aanbiedt.  

 
Figuur 4.6 – Het gegenereerde procesmodel met herkenningspunten 

 
In Figuur 4.6 is door middel van een rode lijn aangegeven tot waar de klant verantwoordelijk is voor het proces en 
vanaf waar het proces wordt opgepakt door de provincie. In feite zou je deze rode lijn kunnen zien als het ontvangen 
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van de aanvraag. Er zijn verschillende gerelateerde acties en stukken informatie aangegeven door middel van 
gekleurde ovalen. Deze groeperingen liggen aan het begin van het verwerkingsproces van de provincie en toestanden 
die als input gelden voor processen uit Groep X, gelden niet als input voor Groep Y. Een uitzondering hierop vormt 
Groep 3, verder toegelicht hieronder. Hier zijn te herkennen van boven naar beneden: 

1. De aanvrager acceptatie 
2. Het opvragen van de standaardvoorschriften 
3. De locatie/werkplan acceptatie 
4. De schietlijst acceptatie 
5. De verzekering validatie 
6. De aanvraag acceptatie 

Elk van deze punten komt dan ook terug in het procesontwerp, met uitzondering van de standaard voorschriften, dit 
is gewoon een selectie uit een aantal voorschriften die de medewerker doet, en staat verder los van de klant. Vandaar 
dat dit element niet als een aparte actie wordt beschouwd, maar een onderdeel is van het samenstellen van de 
concept-beschikking. 

1. Bij de aanvrager acceptatie is duidelijk te zien dat er 4 mogelijkheden zijn om tot de informatievoorziening te 
komen voor het proces van de provincie (nl. T_Op4, T_Op5, T_Op6 en T_Op7 in Figuur 4.6). Dit is te 
zien aan de 4 verschillende acties voor de rode lijn, waarin verschillende pijlen samenkomen. Deze 
mogelijkheden verschillen in het bekend of onbekend zijn van de certificaathouders en de 
toepassingsvergunning. Afhankelijk van het wel of niet bekend zijn van deze 2 zaken, wordt één van de 4 
mogelijke paden bewandeld. 

2. Het opvragen van de standaardvoorschriften is niet echt een uitgebreide actie, dit is alleen een stukje 
informatie dat nodig is om de erop volgende stap te kunnen doen. Een groot verschil met alle andere 
groeperingen, is dat dit element volkomen onafhankelijk is van de aanvrager. Bovendien vindt hier geen 
enkele handeling plaats, behalve het beschikbaar stellen van een standaard document. Vandaar dat deze niet 
op hetzelfde niveau wordt verwerkt in het ontwerp als de andere geïdentificeerde groeperingen, maar louter 
als input-informatie. 

3. Er zijn 2 mogelijkheden om tot de locatie/werkplan acceptatie te komen; met of zonder aanvullende 
gegevens. Vrijwel alle benodigde elementen worden uitsluitend gebruikt voor deze acceptatie, met 
uitzondering van de schietlijst en de locatiegegevens. In deze controle worden de gegevens echter op een 
andere manier gebruikt dan bij de controles die de gegevens delen: Hier wordt naar het handelen gekeken en 
de toepasbaarheid van de gegevens, de andere controles handelen de controle van de theoretische correctheid 
van de gegevens zelf af. 

4. Bij de schietlijst acceptatie wordt de schietlijst puur op inhoudelijke zin gecontroleerd. Voor elk artikel 
wordt nagekeken of de vermelde gegevens juist zijn. Hier wordt één element geraadpleegd dat ook al bij de 
vorige groepering betrokken was (de schietlijst) en een element dat uitsluitend hier wordt gebruikt (de 
VROM tabel). 

5. De verzekering validatie is een duidelijk afgezonderde actie. 
6. De aanvraag acceptatie deelt de locatie gegevens met de locatie/werkplan acceptatie. De laatste gebruikt 

deze gegevens echter om te kijken of het wel verantwoord is op die plek m.b.t. het gekozen vuurwerk, de 
aard van het evenement, etc. terwijl deze acceptatie de gegevens alleen gebruikt om te controleren of de 
locatie wel vrij of mogelijk is op de geplande datum. 

 
Deze onderverdeling is gebruikt om het proces onder te verdelen in subprocessen die gedetailleerd uitgewerkt 
worden in het functioneel ontwerp. Naast deze groeperingen is er verderop in het proces nog een aantal herkenbare 
momenten, die vooral gescheiden zijn door het uit handen geven van werk. Een overzicht van het onderverdeelde 
globale proces is te zien in Figuur 4.7. 
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Figuur 4.7 – Overzicht proces vergunningverlening 

 
De nummering van de acties in Figuur 4.7 correspondeert met de groeperingen in Figuur 4.6 en geeft aan welke 
groeperingen in welke actie zijn omvat. Alleen het eerste deel van het proces is tot nu toe bekeken, vandaar dat de 
laatste paar acties geen toegewezen groepering hebben. De acties waaraan nummers 1, 3, 4, 5 en 6 zijn toegewezen, 
bestaan in principe uitsluitend uit de activiteiten die uit de bij behorende groeperingen herleid zijn. De actie waar 
groepering 2 aan is toegewezen vormt een uitzondering: Zoals al eerder aangegeven verschilt deze groepering van de 
andere. De activiteiten uit groepering 2 zijn niet nodig om te bepalen of er kan worden begonnen aan het opstellen 
van de conceptbeschikking, ze zijn nodig tijdens het opstellen van de conceptbeschikking. Vandaar dat er voor 
groepering 2 niet een aparte actie is opgenomen in het procesmodel in Figuur 4.7, maar dat groepering 2 een 
onderdeel vormt van een andere actie. 
Hoe het herleiden van de overige acties vanuit het gegenereerde procesmodel is gebeurd, wordt hierna uitgelegd. 
Eerst worden de overige groeperingen aangegeven in de gegenereerde procesmodellen in figuren 4.8 en 4.9. 
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Figuur 4.8 – Het gegenereerde proces model met herkenningspunten (deel 2) 
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Figuur 4.9 – Het gegenereerde proces model met herkenningspunten (deel 3) 
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Dit zorgt voor het volledige overzichtsmodel zoals afgebeeld in Figuur 4.10. 
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Figuur 4.10 – Compleet overzicht proces vergunningverlening 
 
Nummers 1 t/6 zijn al behandeld, nu volgt een beknopte toelichting op de overige nummers. 
 

7. Opstellen beschikking 
Bij groepering 7 komen alle eerdere groeperingen samen. De aanvraag is in eerste instantie goedgekeurd, en 
er wordt begonnen een concept beschikking te maken op basis van de gegevens uit de eerdere groeperingen 
van activiteiten (inclusief 2). Deze conceptbeschikking wordt juridisch getoetst en eventueel aangepast 
alvorens het proces verder gaat naar de volgende stap. 

8. Verzoek en ontvangen advies 
Er wordt een selectie gemaakt uit een aantal adviesorganen (zie voor details de uitgebreidere uitleg in 
Appendix A). Vervolgens wordt de conceptbeschikking opgestuurd naar de geselecteerde adviesorganen om 
ze in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen. Na 2 weken wordt al het ontvangen advies gebruikt in 
de volgende stap. 
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9. Definitieve beschikking opstellen 
De definitieve beschikking (ontbrandingstoestemming) wordt opgesteld op basis van de conceptbeschikking 
en eventuele aanpassingen naar aanleiding van de aangeleverde adviezen. Deze definitieve versie wordt 
nogmaals juridisch getoetst, alvorens in werking te gaan. 

 
In Appendix F is een tabel afgebeeld waarin je het precieze verband tussen de groeperingen in dit verslag en de acties 
in het gegenereerde model kunt zien. 
 
De manier waarop het globale procesmodel is afgeleid, is zojuist beschreven. Nu volgt een uitleg van hoe een 
subproces gedetailleerder is uitgewerkt.  
Het globale proces kan direct worden afgeleid uit het gegenereerde procesmodel. Voor elk subproces moet nogmaals 
nauwkeurig worden gekeken uit welke handelingen de benodigde activiteiten zijn opgebouwd van dit subproces. Dit 
is gebeurd op basis van zowel gesprekken met de vergunningverleners, als de vastgelegde procedure beschrijving van 
de werkzaamheden voor het herontwerp. Deze procedure beschrijving is terug te vinden in Appendix B. 
 
Als voorbeeld hanteren we hier de aanvraag acceptatie, waarvan het procesmodel is weergegeven in Figuur 3.12. Een 
uitleg van de afzonderlijke handelingen volgt hieronder, waarbij de tekst tussen de accolades het verband met het 
gegenereerde procesmodel aangeeft: 
 
Extractie informatie - Het formulier wordt automatisch gevuld met de data elementen zoals vastgelegd in de 

instructietabel (te vinden in het functioneel ontwerp in Appendix A). Alleen de goedkeuring wordt standaard 
op “leeg” gezet. 
Bovendien wordt er een melding gegenereerd, als blijkt dat de verzekering af lijkt te lopen, voor het 
evenement plaats heeft gevonden. 
{T_A30_out, T_A37_out, T_A40_out, T_A43_out, T_A44_out} 

Bepalen of informatie afdoende is - De medewerker controleert of de gegevens allemaal ingevuld zijn. In het 
bijzonder wordt gekeken of de juiste plattegrond en omgevingstekeningen zijn mee verzonden. 

 {geen actie in gegenereerde model, moet wel expliciet door mensen bepaald worden, vandaar hier wel} 
Controle of  elders ook aanvullende informatie nodig is –  Er is gebleken dat de medewerker aanvullende informatie 

nodig heeft. Nu gaat de medewerker eerst de andere controles uitvoeren, en pas als is achterhaald voor elke 
controle of er aanvullende informatie nodig is, dan wordt hierom gevraagd. 

 {T_Op9} 
Eventuele parallelle aanvullende informatie verzoeken worden tegelijkertijd tot uitvoering gebracht. In het originele 

ontwerp betreft dit alleen de processen “Aanvraag acceptatie” en “Locatie / werkplan acceptatie”. 
 {timing probleem, dat een extra toegevoegde actie tot resultaat heeft} 
Verzoek om aanvullende informatie – De medewerker weet welke informatie nog ontbreekt of onvolledig is, en door 

op de knop “Verzoek om aanvullende informatie” te drukken, wordt er een standaarddocument in Word 
geopend. Een voorbeeld van dit standaarddocument is te vinden in Appendix C. 

 {het doen van een verzoek is niet in de informatie elementen structuur opgenomen, daardoor ook niet in het 
gegenereerde model, het moet echter logischerwijs wel worden gedaan, voordat de informatie wordt 
opgestuurd} 

Ontvangst aanvullende informatie – De medewerker past de gegevens in het systeem aan, met behulp van de 
aanvullende informatie die ontvangen is. 
{T_A31_out} 

Controleer aanvraag gegevens - De medewerker controleert of de aanvraag gegevens kloppen. In feite is dit 
waarschijnlijk al gebeurd bij het bepalen of er aanvullende gegevens nodig zijn, dus kan dit vrij snel worden 
gedaan. Als na het ontvangen van de aanvullende informatie de gegevens correct zijn, dan kan de 
medewerker dit aangeven met de bijbehorende Radio button. 

 {T_A14_out} 
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Figuur 4.11 – Procesmodel van aanvraag acceptatie sub proces 

 
Nu er is vastgesteld welke handelingen nodig zijn voor dit subproces, en welke gegevens nodig zijn om de 
handelingen uit te kunnen voeren, kan er een user interface voor de medewerkers worden ontwikkeld. 
Het idee is om voor elk subproces een apart ‘formulier’ of  ‘scherm’ te ontwerpen, waarop de vergunningverlener 
alle werkzaamheden kan verrichten die nodig zijn voor de huidige taak. Deze schermen zijn ontworpen naar 
aanleiding van de informatie elementen structuur om te bepalen welke informatie precies nodig was om te betrekken 
bij dit subproces. Ten slotte is ook dit proces-ontwerp, aangevuld door gesprekken met de vergunningverleners en 
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ICT-afdeling, gebruikt om deze kennis te toetsen en verder te detailleren waar nodig. Op basis hiervan kon een 
helder en compleet scherm worden ontworpen voor elk afzonderlijk subproces. 
In Figuur 4.12 is een voorbeeld te zien van een dergelijk scherm (wederom behorende bij het aanvraag acceptatie 
proces). 
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3. Aanvraag 
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Adres :
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Begin opbouw (maximale toegestane marge van een half uur) :

Tijdstip afsteken (maximale toegestane marge van een half uur) :

Einde afsteken (maximale toegestane marge van een half uur) :

:

:

:

uur

uur

uur

Afspraken betrokkenen / 
Extra toelichting :

Ontbrandingstoestemming
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Nog niet goedgekeurd Goedgekeurd

Vergelijken met
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Verzoek om aanvullende
informatie

 
Figuur 4.12 – Ontworpen ‘medewerkerscherm’ voor aanvraag acceptatie 

 
Het ontwerpproces is nu beschreven en toegelicht met voorbeelden. Tot nu toe is alleen het aanvragen van 
ontbrandingstoestemmingen behandeld. De meldingen die genoemd zijn in Hoofdstuk 2 zijn in feite beperktere 
versies van ontbrandingstoestemmingen. Een groot aantal stappen uit het proces valt weg, maar verder verandert de 
functionaliteit niet, daarom is het ook niet interessant hier dieper op in te gaan. 
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4.6. Aanvraagformulier 
 
Een voorbeeld scherm dat ontwikkeld is naar aanleiding van deze bronnen is te zien in Figuur 4. 13. 
 

Aanvraag OntbrandingstoestemmingAanvraag Ontbrandingstoestemming

1. Gegevens aanvrager
Bedrijf X

Toepassingsvergunning

Bedrijfsnaam* :

Adres* : Postbus :

Postcode* : Postcode :

Plaats / Land* : Plaats / Land :

Telefoon* :

Mobiel :

E-mailadres* :

Faxnummer :

Contactpersoon 
bedrijf* :

Kenmerk* :

Datum afgifte* :

Verleend door* :

Certificaathouder - Kenmerk
------------------------------------------
Certificaathouder A - 00901AC
Certificaathouder B - 00901AD
Certificaathouder C - 00901AX
Certificaathouder D - 00901AD
Certificaathouder E - 00901AE

Gegevens persoonscertificaten 
vuurwerkdeskundigen door KIWA*:

Upload Excel bestand
met lijst certificaathouders

Download 
voorbeeld lijst

Opgegeven certificaathouders :

<< Terug Verder >> Tussentijds bewaren

* = invoer verplicht

Looptijd* :

Verzekerd bij* :

Polisnummer* :

Upload afschrift 
geldige polis

Jaarlijks stilzwijgende 
verlenging* ? Ja Nee

Afschrift nog niet bijgevoegd

?

Alle informatie op dit 
eerste scherm moet 

“vooraf” ingevuld zijn op 
basis van de vorige 

aanvraag. De gegevens 
kunnen wel nog worden 

aangepast eventueel.

Gebruikersnaam of 
wachtwoord veranderen

Klik op “?“ voor een korte uitleg

Klik op “?“ voor een korte uitleg

Upload afschrift 
toepassingsvergunning

 
 

Figuur 4.13 – Ontwerp scherm aanvrager (aanvrager gegevens) 
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Om aan de provinciale stijl te voldoen, is er een aantal schermen ontworpen. Ze zijn te verdelen in 3 typen: 
1. Sporadisch in te vullen scherm (de gegevens in dit scherm worden opgeslagen en blijven grotendeels gelijk voor 

elke aanvraag) 
2. Altijd in te vullen scherm (specifieke gegevens over de betreffende aanvraag) 
3. Snel aan te vullen scherm (bijlagen) 
 
De aanvrager zal een klein aantal schermen moeten invullen, waarvan de eerste alleen eigen gegevens betreft, en 
daardoor ook niet bij elke aanvraag opnieuw hoeft te worden ingevuld, slechts lichtelijk aangepast indien nodig 
(veranderde contactgegevens bijvoorbeeld). Het is nu niet langer nodig dat aanvragers voor elke ontbranding de 
volledige contact-, verzekerings-, toepassingsvergunning- en certificaathouders-gegevens in te vullen. Het genoemde 
scherm ziet u in Figuur 4.13. 
Het enige scherm dat wel moet worden ingevuld, is het scherm afgebeeld in Figuur 4.14. 
 

Aanvraag OntbrandingstoestemmingAanvraag Ontbrandingstoestemming ?

Algemene informatie vuurwerkevenement

<< Terug Verder >> Tussentijds bewaren

* = invoer verplicht

Soort evenement* :

Contactpersoon organisatie evenement* :

Telefoonnummer contactpersoon* :

Locatie* :

Adres* :

Plaats* :

Datum vuurwerkevenement* :

Begin opbouw* (maximale toegestane marge van een half uur) :

Tijdstip afsteken* (maximale toegestane marge van een half uur) :

Einde afsteken* (maximale toegestane marge van een half uur) :

DD-MM-JJJJ  (bijvoorbeeld 01-01-2008)

uu

uu

uu

:

:

:

mm

mm

mm

uur

uur

uur

Ontbrandingstoestemming

Melding

Ruimte voor extra
toelichting :

 
Figuur 4.14 – Ontwerp scherm aanvrager (aanvraag gegevens) 

 
Het laatste scherm dat de aanvrager dient af te handelen volgt in Figuur 4.15. 
 



~ 44 ~ 
 

Aanvraag OntbrandingstoestemmingAanvraag Ontbrandingstoestemming ?

Werkplan

<< Terug Verder >> Tussentijds bewaren

* = invoer verplicht
Verzenden van formulier / 

Aanvraag doen

Upload Excel bestand schietlijst

Upload Excel bestand risico-analyse

Upload overzichtstekening

Upload plattegrond van de locatie**

Schietlijst nog niet bijgevoegd

Risico-analyse nog niet bijgevoegd

Overzichtstekening nog niet bijgevoegd

Plattegrond nog niet bijgevoegd

** = niet verplicht bij evenementen 
met PSE

Download voorbeeld
bestand schietlijst

Download voorbeeld
bestand risico-analyse

Klik op “?“ voor een korte uitleg

Ik heb alle gegevens naar waarheid ingevuld en
de gegevens zijn compleet.
De aanvraag kan in behandeling worden genomen.

 
Figuur 4.15 - Ontwerp scherm aanvrager (werkplan gegevens) 

 
In Figuur 4.15 is een aantal knoppen te zien, en geen invoervelden. Hier wordt namelijk alleen verwacht dat 
informatie die al opgeslagen is op de computer van de aanvrager (zoals de lijst met te gebruiken vuurwerkartikelen) 
wordt gekoppeld aan de aanvraag. Zodoende hoeft de aanvrager niet langer lijsten van gegevens over te schrijven in 
een officieel aanvraagformulier, maar kunnen de gegevens direct worden gekoppeld. Eventueel gebeurt dit met een 
conversie tussenslag, mocht de aanvrager een ander formaat dan het vereiste prefereren, maar dat is een simpele 
automatisch af te handelen taak. 
 
Ook dit laatste scherm draagt bij aan het gemak van de aanvrager, aangezien nu voortaan met digitale gegevens kan 
worden gewerkt, en deze gegevens niet analoog hoeven te worden opgeschreven/overgeschreven etc. maar digitaal 
direct kunnen worden toegepast. 
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4.7. Bevindingen 
 
Gedurende dit project is de relatief nieuwe methode Product Based Design gebruikt, en in de praktijk getoetst. Het is 
een succesvolle methode gebleken in dit project en de ICT-afdeling van de Provincie Noord-Brabant is er zeer in 
geïnteresseerd.  
Er zijn echter ook verschillende momenten geweest waarop een moeilijkheid of ongemak moest worden 
overwonnen. Ook zijn bepaalde aspecten van de methode tekortgeschoten. Deze bevindingen zullen in dit hoofdstuk 
worden behandeld, met ook hier en daar suggesties of mogelijkheden om de “problemen” op te lossen. 
 
Het grootste voordeel van het gebruik van deze methode, is het overblijven van de informatie elementen structuur en 
een procesmodel dat afhankelijk is van deze structuur. Zo is er voortaan altijd duidelijk wat de vergunning precies 
omvat en hoe het kan worden geproduceerd. Eventuele veranderingen in de wetgeving kunnen eenvoudig worden 
verwerkt in de informatie elementen structuur, en zodoende ook met gemak doorwerken in het proces. 
 
Bij het genereren van het procesmodel aan de hand van de informatie elementen structuur (en productieregels) 
werden de volgende mogelijkheden en kansen op uitbreiding gesignaleerd: 

• Er is geen mogelijkheid om tijd te modelleren in het procesmodel. Er was echter in dit geval wel een 
tijdgerelateerde actie. Er is namelijk een situatie in het proces waar wordt gewacht op een advies van externe 
partijen. Hier heeft het interne proces geen zeggenschap over, en zodoende moet er worden gewacht op het 
wel of niet ontvangen van het advies. Als er een bepaalde periode is verstreken, zonder dat alle adviezen zijn 
ontvangen, dan moet het proces voortgaan met de adviezen die tot dan toe zijn ontvangen. Er was geen 
mogelijkheid om dit goed aan te geven in de productieregels en daardoor is dit ook niet terug te zien in het 
gegenereerde model. Het proces model uit ProM moet dus handmatig worden aangepast. 

• Op de één of andere manier een onderscheid maken tussen interne en externe acties zou ook een mogelijke 
uitbreiding kunnen zijn. Er moet dan ook anders omgegaan worden met de externe acties, aangezien deze 
een black-box eigenschap bezitten. Zodoende kan er bijvoorbeeld een tijdswaarde aan gekoppeld worden in 
combinatie met het vorige aangegeven punt. 

• Er is maar een vast aantal algoritmes om een procesmodel te genereren, maar om te weten welke de juiste is, 
moet je je eerst verdiepen in de eigenschappen van de modellen. 
Het zou mooi zijn, als je een soort prioritering kan aangeven van een aantal eigenschappen, en dat ProM dan 
aangeeft voor elk alternatief algoritme in welke mate het past bij de opgegeven prioritering. 
De criteria zelf leken juist en volledig, aangezien er geen wens of idee ontstond over een ander criterium dat 
nog niet was opgenomen. 

• De tijdsduur, kosten en kans op slagen van acties, worden niet gebruikt bij het bepalen van een procesmodel. 
Dit zou wel mogelijkheden kunnen scheppen, aangezien dan een “optimaal” model kan worden gegenereerd. 
Op dit moment wordt deze “meta-informatie” niet gebruikt bij de constructie van het model, en ook niet 
weergegeven in het model. 

• Als de tijdsduur, kosten en kans van slagen van acties wel worden gebruikt bij de generatie van een model, 
dan kunnen er ook algoritmen worden ontwikkeld die bijvoorbeeld de kosten of tijdsduur minimaliseren. 
Daardoor zouden ook doorlooptijd en kosten een plaats kunnen krijgen in de eerder genoemde prioritering. 

• In dit geval werd het gegenereerde model handmatig aangepast. Het is voor te stellen dat dit vaker gebeurt. 
Het detailniveau van het door ProM gegenereerde procesmodel is te hoog. Daarom zou het ook een idee 
kunnen zijn om een minder gedetailleerd, maar overzichtelijker model te genereren. Een model dat kan 
worden gebruikt voor communicatie met derden, of dat als basis kan gelden voor een handmatig verder 
gedetailleerd model (eventueel met aanvulling van gegenereerde gegevens). 
Er zou dan een soort hiërarchische weergave mogelijk kunnen zijn, waarin groeperingen van acties zoals in 
dit verslag ook zijn aangegeven, automatisch worden gemaakt. Een mogelijkheid om de groeperingen 
handmatig aan te passen zou dan ook wenselijk zijn. 
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5. Conclusie 
 
Het ontwerp voldoet aan de in Sectie 1.2.1. getoonde doelstelling en de randvoorwaarden: 

In dit project zal een ontwerp worden gemaakt om het proces van de verwerking van 
vergunningaanvragen voor vuurwerkontbrandingen te vergemakkelijken voor zowel de 
klanten (aanvragers) als de medewerkers (verwerkers van aanvragen). 

Randvoorwaarden: 
 Het ontworpen systeem moet met behulp van het bestaande pakket aan “standaard” software dat door de 

Provincie Noord-Brabant gebruikt wordt, in te zetten zijn. 
 De aanvragen moeten voortaan via internet gedaan kunnen worden. 
 Het vergemakkelijken van de aanvragen voor de klanten kan door onder andere het beter beschikbaar maken 

van de formulieren (bijvoorbeeld internet), het tijdig wijzen op eventueel verkeerd ingevulde formulieren en 
het “onthouden” van bedrijfsinformatie, zodat de klant niet bij elke aanvraag dezelfde bedrijfsinformatie hoeft 
in te vullen. 

 Het werk van de medewerkers kan onder andere worden vergemakkelijkt, door de verschillende te 
gebruiken programma’s te koppelen aan het systeem, door alle zaakgerelateerde informatie eenvoudig te 
kunnen vinden en door, waar mogelijk, de informatie automatisch in te vullen. 

 
 Het werk voor de vergunningverleners is vergemakkelijkt, door middel van het digitaal beschikbaar zijn van alle 

informatie, en niet langer de noodzaak om alle gegevens zelf bij te houden in kasten vol met ordners. Alle 
gegevens van een case kunnen worden bereikt via een druk op de knop. Daarnaast zijn de standaard documenten 
en andere te gebruiken programma’s allen gekoppeld aan het ontworpen systeem, wat betekent dat alle 
benodigde informatie eenvoudig bereikt kan worden. Zie Appendix A, Sectie 4.1 voor een uitgebreide 
beschrijving. Ten slotte vult het systeem de standaard gegevens automatisch in als het de aanvraag binnenkrijgt. 
Dit hoeft niet overgeschreven te worden en de data worden automatisch vastgelegd. 

 Het werk voor de aanvragers is vereenvoudigd door het mogelijk worden van digitale aanvragen. Nu hoeven niet 
langer analoge formulieren handmatig ingevuld te worden, maar kan een groot deel van de benodigde gegevens 
direct aan de digitale aanvraag worden gekoppeld. Bovendien hoeven de veelal niet veranderende gegevens niet 
langer bij elke aanvraag te worden ingevuld. Nu kan de aanvrager volstaan met alleen de voor de aangevraagde 
ontbrandingstoestemming relevante gegevens in te vullen. Bovendien komt de aanvraag nu ook eerder binnen bij 
de provincie, waardoor de wachttijd voor de aanvrager korter is. Voorheen zat er ongeveer een werkdag tussen 
het opsturen van de aanvraag  het ontvangen door de provincie, nu aanzienlijk minder (afhankelijk van de internet 
snelheid), waarschijnlijk binnen 10 minuten. Daarnaast heeft deze digitale route het voordeel dat verkeerd 
ingevulde velden direct aangegeven kunnen worden, nog voor de aanvrager de aanvraag heeft verstuurd. Dit 
bespaard beide partijen tijd. Ten slotte is het mogelijk om via het formulier verwijzingen te maken naar 
bijvoorbeeld de Natura 2000 gebieden, zodat de aanvrager zelf al kan controleren of de locatie wel goedgekeurd 
zou kunnen worden. 
Mocht de aanvrager om welke reden dan ook toch de aanvraag analoog willen indien, dan is dit nog steeds 
mogelijk. In dat geval zal een vergunningverlener het digitale aanvraagformulier aan de hand van het ontvangen 
analoge invullen en kan de afhandeling verder op dezelfde manier plaatsvinden. 

 
Bovendien zijn alle in Sectie 1.2.2. gestelde vragen in dit project beantwoord: 
Wat moeten aanvragers op dit moment doen om een aanvraag te doen? 

Aanvragers moeten een formulier zoals in Appendix D invullen en opsturen. 
Hoe kan dit proces vergemakkelijkt worden voor de aanvrager? 

Door het digitaal beschikbaar te maken, en een deel van de informatie te “onthouden” waardoor de 
aanvrager voortaan minder hoeft in te vullen. 

Wat is het verwerkingsproces van een vergunningaanvraag? 
  Deze vraag is beantwoord, en wel met een uitgebreid proces model in Sectie 2.2. 
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 Hoe kan dit proces verbeterd worden met het oog op efficiëntie en/of eenduidigheid? 
Er werd niet altijd vastgehouden aan de termijn van 14 weken, soms werden ook aanvragen 
geaccepteerd die later binnenkwamen, en dat kon ook wel, omdat er niet 6 weken van tevoren werd 
gepubliceerd. Nu dit wel gaat gebeuren, kan het systeem de tijdsplanning voor elk geval bewaren. 

Welke andere (externe) partijen spelen een rol in dit proces en op welke manier ? 
De partijen die besproken zijn in Sectie 2.4, maar ook de burgemeesters, juridische collega’s, de 
regionale brandweer en de andere adviesorganen, zoals nader uitgewerkt in Appendix A, Sectie 2.2 
t/m 2.8. 

 Hoe wordt er op dit moment met deze partijen gecommuniceerd? 
  Alle communicatie met externe partijen gebeurt via briefverkeer. 

Kan dit beter, met name in de vorm van snelheid, complexiteit of aansluiting op de behoeften/taken van de 
ontvanger? 

Het zou beter kunnen, als de ontvangers digitaal de communicatie zouden kunnen verwerken. Het 
betreft hier echter een groot aantal verschillende partijen (afhankelijk van de aanvraag) en het is niet 
realistisch te verwachten dat allen over gaan op een digitale werkwijze. Wel is nu aan de kant van de 
provincie de mogelijkheid om dit te ondersteunen aanwezig, en kan in de toekomst hierop worden 
aangesloten als de partijen hun digitale communicatiemanieren willen gebruiken. 
 

Met de invoering van dit systeem stapt de afdeling vergunningverlening over op het principe waarbij 6 weken voor 
een ontbranding de beschikking wordt gepubliceerd. Tot nu toe was dat niet mogelijk, aangezien ze ook eigenlijk te 
laat aangevraagde zaken behandelden, en zo ook andere zaken niet op tijd af kregen. Met het systeem willen ze een 
nieuwe start maken om te proberen dit wel te halen, gesteund door een keihard, eenduidig systeem, waarbij 
eventuele uitzonderingen wel mogelijk zijn, maar het al snel duidelijker is voor zowel de klanten als de verwerkers, 
dat de standaardprocedure wordt geprefereerd (door middel van automatisch gegenereerde waarschuwingen als een 
klant een aanvraag te laat probeert te verzenden bijvoorbeeld). 
Het systeem zal dus zeker meehelpen met het behalen van de deadlines. 
 
De afdeling handhaving wilde de vergunningverleners in de toekomst verzoeken om hun gegevens in het database 
management systeem op te slaan, iets dat ze tot nu toe niet hadden hoeven doen. Door intrede van dit systeem 
hoeven ze dat nog steeds niet te doen, maar gebeurt het automatisch. Dat scheelt behoorlijk in tijd, die anders 
gebruikt had moeten worden om gegevens over te schrijven. 
 
Doordat de gegevens digitaal beschikbaar zijn en digitaal verwerkt worden, is het mogelijk sneller en vollediger 
(misschien wel helemaal volledig) standaard brieven te genereren. Bovendien is het niet langer nodig documenten op 
te zoeken, aangezien alle gegevens en programma’s direct gekoppeld zijn aan de werkomgeving. Hierdoor zullen de 
standaard werkzaamheden vlotter verlopen. Dit zal echter niet veel uitmaken op de doorlooptijd, aangezien de 
standaard werkzaamheden niet zo langdurig zijn. Mogelijk wordt hier één dag tot een paar dagen mee gewonnen, 
aangezien de knelpunten, het opstellen en juridisch laten toetsen van de beschikkingen nu via de computer gebeurd, 
met alle hulpmiddelen bij de hand. De echte knelpunten zijn echter de communicatiemomenten met derde partijen 
en daar was nu nog geen verbetermogelijkheid in. Het digitaal opsturen van de aanvraag en het eventueel later ook 
verder communiceren met de andere partijen kan wel een handjevol aantal dagen schelen per aanvraag. 
 
Bovendien is het proces zelf nu een stuk duidelijker voor alle betrokkenen en naast het proces nu ook de 
procesgegevens. Als je iets wilt weten over een bepaald geval, dan kan dat direct worden opgezocht, en hoeft niet 
een hele kast met papieren doorlopen te worden. Zo hebben de volgende werknemers in de vuurwerk-keten beter 
zicht op de zaken en dit helpt ook hen in hun werk. 
 
Het project was een groot succes. Niet alleen is de methode Product Based Design succesvol toegepast, maar het is ook 
aangeslagen bij de Provincie Noord-Brabant om te gebruiken in verdere projecten. 
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1. Inleiding 
Dit document beschrijft het ontwerp voor de FLOWer applicatie voor het behandelen van ontbrandings-
toestemmingen voor vuurwerkontbrandingen door vergunningverleners. 
De administratieve afhandeling van binnenkomende en uitgaande stukken komt in dit document niet aan de orde. 
Deze afhandeling gebeurt via de DIV-afdeling. In grote lijnen gebeurt het volgende: documenten komen digitaal 
binnen op een standaard e-mailadres en worden doorgesluisd naar een broker. Deze broker bekijkt wat voor soort 
bericht het betreft en stuurt het naar de DIV-afdeling. Hier wordt het document geregistreerd en wordt het inclusief 
registratienummer teruggestuurd naar de broker, die er voor zorgt dat het document terecht komt in het 
vergunningverleningsproces dat in dit document wordt beschreven. 

1.1.  Leeswijzer 
Symbool Toelichting 

 Dit symbool geeft het startpunt van een processtroom weer. 

 

Dit symbool geeft een proces of processtap weer. Een processtap is een eenheid van gedrag. 

 

In de informatie elementen structuur geeft dit symbool een informatie element aan. In die structuur geven pijlen de 

afhankelijkheden aan. 

 

Dit symbool geeft een beslismoment weer. Een beslismoment kent één ingaande en meerdere uitgaande stromen. 

Tekst bij een pijl geeft de conditie voor die stroom aan. 

 

Dit symbool geeft het eindpunt van een processtroom weer. 

 

Met dit symbool wordt aangegeven dat meerdere processtromen / stappen gelijktijdig plaatsvinden. 

 

Dit symbool geeft weer dat verschillende processtromen samenkomen. 

1.2. Afkortingen en definities 
Term Toelichting 

Informatie element Een elementair stuk informatie, zoals beschreven in het volgende hoofdstuk 

Variabele De vorm waarin een computer met een stuk informatie omgaat.  
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2.  Informatie Elementen Structuur 

 

 

Figuur 2.1 – Informatie elementen structuur 
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In Figuur 2.1 is de informatie elementen structuur afgebeeld die ten grondslag ligt aan het gehele proces ontwerp. 
Hierin is te zien uit welke informatie elementen het eindproduct (de ontbrandingstoestemming) is opgebouwd. 
Hieronder volgt een toelichting voor elk van de elementen waar ze vandaan komen/afhankelijk van zijn, uit wat voor 
soort informatie ze bestaan en tenslotte uit welke bron(nen) deze informatie is verkregen. 

Aanvraag 
Dit is de aanvraag van een professionele vuurwerkontbrander om toestemming te krijgen voor een specifieke 
ontbranding, zoals aangeduid in Artikel 3.3.4 van het Vuurwerkbesluit. Hiermee wordt een groot deel van de 
informatie voor de vergunning verschaft en dit initieert ook het hele vergunning verleningsproces. De aanvraag 
bestaat dan ook uit een aantal deelstukken die apart zijn opgenomen in de informatie elementen structuur. Deze zijn 
in de structuur te vinden als nummers 20 t/m 29, 32, 33, 36, 37 en 40 t/m 47. De verwante informatie elementen 
zijn grofweg ingedeeld in 3 grote groepen herkenbaar in de structuur door de omvattende witte rechthoeken. Alleen 
elementen 32 en 33 zijn niet ondergebracht in zo’n groepering. De groepen zijn: Toepasser informatie (20 t/m 25), 
Verzekering informatie (26 t/m 29) en Evenement informatie (31, 37, 40 t/m 47). 
In dit document worden al deze en de overige informatie elementen uit de informatie elementen structuur toegelicht 
en gespecificeerd. Bovendien wordt ook vermeld uit welke bron de informatie (hoofdzakelijk) is gehaald. 
 

1. Vastgestelde definitieve beschikking 
Dit is de getoetste en juridisch goedgekeurde beschikking, uiteraard afhankelijk van Beschikking. Het uiteindelijke 
eindproduct van het te modelleren proces. 
Informatie hierover is deels verkregen in gesprekken met de medewerkers op de afdeling vergunningverlening, deels 
afgeleid uit het kwaliteitszorgsysteem Het Betere Werk van de Provincie Noord Brabant [HBW], procedure 7.13, 
Ontbrandingstoestemming Vuurwerk in het bijzonder (sectie 4.2.1). 
Het is een tekstdocument (.doc) vergezeld van een aantal andere documenten (de originele aanvraag, verklaring van 
geen bezwaar van de burgemeester, advies brandweer en advies GS). 
 

2. Beschikking 
Dit is de beschikking met alle adviezen op de juiste manier erin verwerkt. Dit document hoeft alleen nog maar 
juridisch getoetst te worden, voor het vastgesteld wordt. 
Het is afhankelijk van nummers 3 t/m 8, waarbij 7 en 8 maar in enkele gevallen aan de orde zijn (zie 9) en elk van de 
nummers, behalve 3, niet verplicht zijn. Dit is ook terug te vinden in de 32 mogelijke productieregels voor het 
verkrijgen van de beschikking, zoals ze opgenomen zijn in de productieregelstabel. 
Dit element is gebaseerd op gesprekken met vergunningverleners en deels op [HBW]. 
Het is een tekstdocument (.doc) vergezeld van een aantal andere documenten (de originele aanvraag, verklaring van 
geen bezwaar van de burgemeester, advies brandweer en advies GS). 
 

3. Verklaring geen bezwaar burgemeester 
Dit is een noodzakelijk te ontvangen signaal van de burgemeester van de gemeente waar het evenement plaats zal 
gaan vinden, te lezen in Artikel 3.3.4, lid 5 van het Vuurwerkbesluit.  
Deze, en de overige adviesorganen, zijn nogmaals genoemd in Artikel 3.3.4, lid 4 van het Vuurwerkbesluit. 
Dit, en de nummers 4 t/m 8 zijn allemaal informatie elementen in de vorm van een tekstdocument. 
 

4. Advies regionale brandweer 
Vuurwerkbesluit Artikel 3.3.4, lid 4, onder c. 
 

5. Advies gedeputeerde staten 
Vuurwerkbesluit Artikel 3.3.4, lid 4, onder a. 
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6. Advies arbeidsinspectie 
Vuurwerkbesluit Artikel 3.3.4, lid 4, onder d. 
 

7. Advies rijkswaterstaat 
Dit is een adviesorgaan dat is aangegeven door de vergunningverleners ook in gelegenheid te worden gesteld advies 
uit te brengen in bepaalde gevallen. Of dit daadwerkelijk wenselijk is, hangt af van de nabijheid van rijkswegen of 
waterwegen bij het vuurwerkevenement. 
 

8. Advies luchtmacht 
Vuurwerkbesluit Artikel 3.3.4, lid 4, onder b. In dit artikel wordt de luchtverkeersdienst genoemd, de medewerkers 
noemen het echter luchtmacht, mede door het gemak waarschijnlijk. Hiermee wordt dus één en dezelfde dienst 
bedoeld. 
 

9. Vastgestelde conceptbeschikking 
Dit is de getoetste en juridisch goedgekeurde conceptbeschikking, uiteraard afhankelijk van Conceptbeschikking (10). 
Deze beschikking zal naar de verschillende adviesorganen gestuurd worden die op dit geval van toepassing zijn. Dit 
zijn ze over het algemeen allemaal, behalve 7 en 8. De eerste is alleen van toepassing bij het in de zone liggen van 
rijkswegen of waterwegen, de 2e is alleen van toepassing bij zichzelf voortbewegend vuurwerk in verticale richting. 
Gebaseerd op informatie verkregen in gesprekken met de vergunningverleners en [HBW]. 
 

10. Conceptbeschikking 
Afhankelijk van alle acceptaties. Als één van de acceptatie elementen niet positief wordt afgesloten, dan wordt de 
aanvraag geweigerd. Zo niet, dan wordt er een conceptbeschikking opgesteld waarbij gebruik wordt gemaakt van het 
Selectie pakket standaard voorschriften(11). 
In feite wordt hier een soort brief geschreven (de beschikking) die voor een deel standaard is en voor een deel 
gevalsspecifiek. 
Gebaseerd op de kennis van de vergunningverleners en gedeeltelijk op [HBW]. 
 

11. Selectiepakket standaard voorschriften 
Dit is een groot pakket aan voorschriften die "standaard" aan vergunningen worden verbonden. Zo is er een pakket 
voor groot vuurwerk, en voor theatervuurwerk. Er moet vervolgens uit het pakket nog een selectie worden gemaakt 
aan voorschriften die specifiek in dit geval van toepassing zijn. Verder is het mogelijk dat er zaken worden 
voorgeschreven die niet standaard zijn. 
Zoals in Artikel 3.3.2, lid 4 te lezen is, is het verplicht voorschriften aan een beschikking te verbinden. Maar dit is 
geen belemmering, gezien de toelichting op dit lid: “Omdat in de praktijk altijd voorschriften blijken te worden 
verbonden aan de vergunning is in het vierde lid bepaald dat het verplicht is voorschriften te verbinden aan de 
vergunning.” 
Dit informatie element is een groot tekstdocument. 

 

12. Aanvrager acceptatie 
Afhankelijk  van 17 t/m 21, 24, 25 en 36. Er wordt op de eerste plaats gecontroleerd of de aanvrager wel een 
toepassingsvergunning heeft (door de opgegeven code te controleren aan de hand van de bijgehouden Lijst 
toepassingsvergunning houders (17). Als de vergunning hier niet bijzit, dan wordt  bij de verlenende provincie (19) 
gecontroleerd of het een geldige is, en zo ja, dan wordt deze toegevoegd aan de lijst). Hetzelfde gebeurt voor elke 
opgegeven certificaathouder, behalve dat er geen verlenende provincie wordt geraadpleegd, maar dat dit terug te 
vinden is op de KIWA site (36). 
Dit zijn dus controles of de aanvrager in het bezit is van een geldige toepassingsvergunning en of de afsteker in het 
bezit is van een Certificaat van vakbekwaamheid. 
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Bovendien moeten ook de contactgegevens en adresgegevens van het bedrijf volledig zijn. 
Dit element is gebaseerd op verschillende bronnen. Hoofdzakelijk het [HBW] en de vergunningverleners zelf. 
De acceptatie op zich geeft een "ja" of "nee" door als procesinformatie, dat aangeeft of de aanvrager gegevens in orde 
zijn, daarnaast worden ook de data elementen 20 t/m 25 als product informatie doorgegeven om op te nemen in de 
uiteindelijke beschikking. 
 

13. Verzekering validatie 
Dit element is afhankelijk van de elementen 26 t/m 29. Met behulp van de opgegeven gegevens, en het afschrift van 
de polis ter validatie, kan bekeken worden of de aanvrager nog wel over een geldige en dekkende verzekering 
beschikt. 
Deze validatie vindt plaats op basis van bepaalde elementen, en aan de hand daarvan wordt een "ja" of "nee" gevormd 
over de verzekering. Alleen dit oordeel wordt doorgegeven naar volgende elementen in de structuur als 
procesinformatie. Verder bevat dit element geen productinformatie. 
 

14. Aanvraag acceptatie 
Dit element heeft informatie elementen 30 t/m 32, 37, 40, 43 en 44 nodig om uitgevoerd te kunnen worden. 
Afspraken betrokkenen (30) kan hierbij een lege lijst zijn. Daarnaast is het mogelijk dat er extra informatie nodig is (31) 
om een besluit te kunnen nemen. Dat is afhankelijk van de aanvraag en eventueel bijzondere omstandigheden. Deze 
afhankelijkheid is dus optioneel. 
Er wordt hier onder andere gecontroleerd of de locatie, gelegenheid en tijdstippen van opbouw en afsteken goed zijn 
weergegeven. Verder wordt hier vooral nagekeken of de vereiste gegevens geleverd zijn bij de aanvraag. 
Alle elementen waar 14 van afhankelijk is (behalve 32), vormen samen product informatie die in 14 nogmaals 
beschikbaar wordt gemaakt voor verdere verwerking in het eindproduct.  
In dit element wordt er als informatie toegevoegd een ja/nee waarde om aan te geven of de aanvraag geaccepteerd is, 
en daarnaast een tekstelement, met eventuele op- of aanmerkingen die later nog verwerkt moeten worden in de 
vergunning. 
De informatie over dit element is gebaseerd op verschillende bronnen. Hoofdzakelijk het [HBW] en de vergunning-
verleners zelf. 
 

15. Schietlijst acceptatie 
Dit is afhankelijk van Schietlijst (33),maar ook van 38 en 39. Hier wordt gecontroleerd of de schietlijst zelf wel klopt, 
dus of de juiste veiligheidsafstanden, gewichten en artikelnummers bijvoorbeeld zijn opgenomen.Dit wordt gedaan 
o.a. aan de hand van de gegevens in de VROM tabel. 
Dit is weer een informatie element dat alleen een ja/nee waarde bevat, gebaseerd op de verschillende bronnen. Het 
bevat verder geen productinformatie. 
Ik baseer mijn beschrijving hier op gesprekken met de vergunningverleners. 
 

16. Locatie / werkplan acceptatie 
Afhankelijk van 32 t/m 35, waarbij 34 onder dezelfde voorwaarde als bij de Aanvraag acceptatie (14). 
Hier worden veel zaken gecontroleerd: of er een procedure is opgenomen voor weigeraars. De omgevings tekening 
moet voorzien zijn van plaats publiek, vluchtroutes, hulpdiensten, brandblusmiddelen en afzetting. Er moet worden 
gecontroleerd of er gebouwen, waterwegen of rijkswegen binnen de zone liggen, in het bijzonder een woning met 
rieten dak of een WMS-inrichting. Verder moet er ook worden gecontroleerd of er zich dieren of veel bomen 
bevinden in de zone. 
Er wordt nagegaan of de afsteeklocatie in een natuurbeschermingsgebied, habitat- of vogelrichtlijngebied ligt en of het 
vuurwerk effect heeft binnen een aangrenzende gemeente. Het moet duidelijk zijn of de afsteeklocatie binnen, buiten 
of in een tent is gesitueerd en in overeenstemming met de eigenaar. Ook moet duidelijk zijn of er elektrisch danwel 
handmatig wordt afgestoken. 
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Op basis van de locatie informatie kan worden besloten dat een locatiebezoek noodzakelijk is. In dat geval is ook het 
Locatiebezoek(35) een element waar de acceptatie van afhankelijk is. 
Dit element is vooral gebaseerd op gesprekken met de vergunningverleners, maar deels ook op [HBW]. Naast de 
acceptatie in de vorm van een ja/nee waarde, en daarbij een tekstelement, met eventuele op of aanmerkingen die 
later nog verwerkt moeten worden in de vergunning, worden ook alle informatie elementen 32 t/m 35 en 40 t/m 42 
hieraan verbonden om verwerkt te worden in de vergunning als product informatie.  
 

17. Lijst toepassingsvergunning houders 
Zie ook het stukje over het element Toepassingsvergunning (24). Dit is een lijst met gegevens van alle 
toepassingsvergunning houders. Aangezien de gegevens van de toepassingsvergunning houders min of meer worden 
bijgehouden bij de provincie zelf, is het heel eenvoudig hier na te kijken of een bedrijf inderdaad de genoemde 
vergunning heeft. Komt er een nieuwe vergunning, dan zal er moeten worden nagekeken of dit ook echt klopt, bij de 
verlenende provincie of het VROM, en als dat het geval is, wordt deze toegevoegd aan de lijst. 
Deze kennis is afkomstig van de vergunningverleners. 
 

18. Lijst certificaat houders 
Vergelijkbaar met 17. Dit is een lijst met gegevens van alle certificaat houders. Aangezien de gegevens van de 
certificaat houders min of meer worden bijgehouden bij de provincie zelf, is het heel eenvoudig hier na te kijken of 
mensen inderdaad de genoemde certificaten hebben. Komt er een nieuw certificaat binnen, dan zal er moeten 
worden nagekeken of dit ook echt klopt op de KIWA site, en als dat het geval is, wordt deze toegevoegd aan de lijst. 
Deze kennis is gevonden in gesprekken met de vergunningverleners en [CAF]. 
Op dit moment houden ze de lijst handmatig en analoog bij, dat kan ook digitaal en min of meer automatisch worden 
gedaan. Dan is dit een lijst met naam certificaathouder als 1e waarde, certificaatnummer GV als 2e waarde en 
certificaatnummer PS als 3e waarde. 
 

19. Verlener toepassingsvergunning 
Dit is de provincie (of het VROM) dat de toepassingsvergunning verleend heeft. Dit is ook vermeld op de 
toepassingsvergunning. Deze instantie wordt telefonisch geraadpleegd in het geval van een voor de provincie nieuwe 
vergunning. Dit heb ik vernomen van de medewerkers op de afdeling vergunning verlening. 
Ook deze informatie heb ik verworven in gesprekken met de medewerkers op het gebied van vergunning verlening. 
In feite is dit informatie element een ja/nee waarde, die voorstelt of de vegunning daadwerkelijk geldig is of niet. 
 

20. Contact adressen 
In dit element zijn de volgende gegevens opgenomen: telefoon nummer, mobiel nummer, e-mail adres, faxnummer, 
contactpersoon. Dit zijn allen strings. 
Dit is vooral afgeleid uit het [CAF]. 
 

21. Bedrijf 
Het is goed om te weten dat het hier om een bedrijf gaat en om welk bedrijf het gaat. Vandaar ook dat de 
bedrijfsnaam opgenomen is in dit element. Bedrijven kunnen een postbus en/of normaal adres hebben, vandaar beide 
informatie elementen 22 en 23, waarvan er 1 of beide gevuld zijn met Postcode, Plaats/Land en Adres danwel 
Postbus. Dit element is in feite een tekst element, ofwel een string. Dit is vooral afgeleid uit het [CAF]. 
 

22. Adres 
Zie 21. Adresgegevens zijn gerepresenteerd als een 4-tupel met adres, postcode, plaats en land als tekst elementen. 
Dit is vooral afgeleid uit het [CAF]. 
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23. Postbus 
Zie 21. Postbusgegevens zijn gerepresenteerd als een 4-tupel met postbus, postcode, plaats en land als tekst 
elementen. Dit is vooral afgeleid uit het [CAF]. 
 

24. Toepassingsvergunning 
In het eerste lid van Artikel 3.3.4 is vermeld dat de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming vergezeld moet gaan 
van een afschrift van een toepassingsvergunning. Dat stelt dit informatie element dus voor: een afschrift van een 
toepassingsvergunning.  
In gesprekken met de medewerkers bleek echter dat er in de praktijk vaak met alleen het kenmerk en het datum van 
afgifte volstaan kan worden, aangezien de afschriften van de toepassingsvergunningen al in bezit zijn, en de 
toepassingsvergunningen voor onbepaalde tijd geldig zijn, zolang er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Dus 
het element bestaat uit de volgende delen: 2 elementen, 1 tekstelement voor het kenmerk en 1 datum-element voor 
de datum van afgifte (in 1 van de 4 mogelijke formaten zoals ook beschreven bij 27), daarnaast is er ruimte voor een 
afschrift van een toepassingsvergunning, dit is een bijlage in een "standaard" te openen figuurformaat, zoals ook 
beschreven in 26. 
 

25. Certificaat van vakbekwaamheid / bevoegde ontbranders 
In het Vuurwerkbesluit Artikel 3.3.4, eerste lid, staat beschreven dat de aanvrager een afschrift van een certificaat 
van vakbekwaamheid moet meesturen met de aanvraag. Zoals het in het Vuurwerkbesluit staat beschreven, wordt er 
terugverwezen naar het in Artikel 3.3.3, lid 2, onder c, bedoelde certificaat. In Artikel 3.3.3 staat dat de aanvrager 
van een "algemene" toepassings-vergunning een certificaat moet verschaffen "dat is afgegeven aan de persoon door 
wie of onder wiens voortdurend toezicht de handelingen, waarop de aanvraag betrekking heeft, worden verricht en 
dat betrekking heeft op die handelingen". Dit lijkt erop dat er bij de aanvraag van de toepassings-vergunning wordt 
besloten wie voor de volledige duur van die vergunning verantwoordelijk  certificaathouder zal zijn bij alle komende 
vuurwerkontbrandingen en de individuele ontbrandingstoestemmingsaanvragen. 
Uit gesprekken met de medewerkers in het Provinciehuis op het gebied van vergunningverlening blijkt dat in de 
praktijk hier op een andere manier mee wordt omgegaan: er worden vaak meerdere certificaathouders opgegeven 
i.c.m. afschriften van de certificaten. Zo kunnen de professionele vuurwerkontbranders (bedrijven) in geval van 
ziekte of andere onvoorziene zaken, een andere certificaathouder toezicht laten houden op de handelingen, dan ze in 
eerste instantie in gedachten hadden. Het is zelfs zo dat de vergunning verleners vaak al over de afschriften van zo'n 
certificaat beschikken en daarom alleen nog naar het certificaatnummer vragen. 
Dit informatie element bestaat dus uit een tabel met namen van certificaathouders, en daarnaast voor iedere 
certificaathouder een afschrift van een certificaat. 
 

26. Afschrift geldige polis 
Een afschrift van de geldige polis die de aanvrager ook opstuurt, om de opgegeven gegevens te kunnen valideren. Dit 
zal dus in feite een document zijn in PDF-,BMP-,GIF- of JPG-formaat (of andere “standaard” te openen 
documentformaten). 
Dit heb ik opgemaakt uit gesprekken met de vergunningverleners. 
 

27. Looptijd 
Dit is een van de standaard gegevens nodig over de verzekering. Dit is een informatie element van het datum-type. 
Hierbij zijn 3 varianten mogelijk: dd-mm-jjjj ofwel mm-jjjj, ofwel jjjj. 
Tevens is hier door middel van een ja/nee waarde aangegeven of er sprake is van automatische verlenging 
Dit is vooral afgeleid uit het [CAF]. 
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28. Verzekerd bij 
Dit is een van de standaard gegevens nodig over de verzekering . Dit is een tekst element (string) dat de naam van de 
verzekeringsmaatschappij representeert. 
Dit is vooral afgeleid uit het [CAF]. 
 

29. Polisnummer 
Dit is een van de standaard gegevens nodig over de verzekering. Dit is ook een tekst element (aangezien nummer 
elementen de eventuele 0 vooraan wel eens willen “wegstrepen”). Hierin zal echter alleen een cijfer reeks staan 
zonder koppeltekens of spaties. 
Dit is vooral afgeleid uit het [CAF]. 
 

30. Afspraken betrokkenen 
Dit zijn afspraken die voorafgaand aan de feitelijke aanvraag (naar aanleiding van een informele vraag bijvoorbeeld) of 
tijdens het vergunning verleningsproces (naar aanleiding van het locatiebezoek bijvoorbeeld) zijn gemaakt met 
betrokkenen zoals buurtbewoners. 
Dit informatie element is een lijst met een aantal tekstvakken. 
Het bestaan van dit element is afgeleid uit het kwaliteitszorgsysteem Het Betere Werk van de Provincie Noord Brabant 
[HBW], procedure 7.13, Ontbrandingstoestemming Vuurwerk in het bijzonder (sectie 4.2.1). 
 

31. Aanvullende informatie 
Mocht de informatie die initieel geleverd wordt door de aanvrager niet volledig zijn, of anderszijds niet geheel naar 
wens volgens de vergunningverleners, dan zullen zij verzoeken om aanvullende informatie. Hierbij kan je denken aan 
een omgevingstekening die niet gedetailleerd genoeg is, een tabel met werkzaamheden waarbij bepaalde zaken niet 
genoemd zijn, etc. 
Dit is een informatie element dat moeilijk is te typeren. Om het zo ruim mogelijk te houden, is dit een (eventueel 
leeg) tekstvak, dat van een aantal bijlagen kan worden voorzien (omgevingstekening, tabel met werkzaamheden, 
etc.). 
 

32. Tabel werkzaamheden, gevaren en maatregelen 
In Artikel 4.9 lid 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit staat vermeld dat voor het tot ontbranding brengen van het 
vuurwerk, zoals waar het om gaat bij de ontbranding waarvoor toestemming wordt gevraagd, en het opbouwen en 
opruimen ervan een werkplan/springplan moet worden opgesteld, "dat een deugdelijke beschrijving bevat van de uit 
te voeren werkzaamheden, de daaraan verbonden gevaren en de wijze waarop deze gevaren zoveel mogelijk 
voorkomen of beperkt zullen worden" 
Het werkplan is dus een stuk informatie in de vorm van een tabel, met aan één kant de werkzaamheden stuk voor 
stuk uitgezet, in de kolom daarnaast de gevaren die bij die specifieke werkzaamheden aanwezig kunnen zijn en in de 
derde kolom de veiligheidsmaatregelen die worden genomen om de gevaren te voorkomen of beperken. 
 

33. Schietlijst 
Dit is een tabel die alle informatie over het af te schieten vuurwerk bevat. De tabel bevat de volgende kolommen:  
Aantal(stuk), Omschrijving, Fabrikant, Artikel-nummer, Soort vuurwerk, Kaliber (mm/inch), Bruto gewicht (kg), 
Max. hoogte effect (m/feet), Minimale veiligheidsafstand publiek (m) met de volgende toelichting: 
Omschrijving vuurwerkartikel : bijvoorbeeld fontein, komeet, lichtflits. 
Artikelnummer : het door de fabrikant  bij de vervaardiging toegekende artikelnummer (dus géén 

eigen artikelnummer) 
Soort vuurwerk : betreft het professioneel vuurwerk, consumentenvuurwerk, theatervuurwerk, 

indoortheatervuurwerk (zie  Regeling Nadere Eisen Vuurwerk). 
Bruto gewicht : het gewicht van het onverpakte vuurwerkartikel  
Maximaal effect : het maximale effect van het vuurwerkartikel in verticale richting 
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Veiligheidsafstand : Voor consumentenvuurwerk de IPO-tabel aanhouden, voor (indoor) 
theatervuurwerk geldt de door de fabrikant opgegeven veiligheidsafstand. 

Deze gegevens zijn direct afgeleid uit een concept aanvraagformulier voor vuurwerkevenementen daterend van 1 
september 2007 [CAF]. 
 

34. Aanvullende informatie 
Zie 31. 
 

35. Locatie bezoek 
Zoals beschreven in [HBW] en ook uit gesprekken met de vergunningverleners is gebleken, is het zo dat in sommige 
gevallen een locatie bezoek gewenst is. Dit is vooral als de locatie nog niet bekend is bij de verleners of als de 
informatie uit de omgevingstekening en adresgegevens aanleiding geven hiertoe (de vereiste afstanden worden bijv. 
nog maar net gehaald, of satellietbeelden zijn niet voldoende om een beoordeling te doen door zichtblokkerende 
voorwerpen). 
Dit is bedoeld om de locatie nog eens grondig te bekijken en te beoordelen. Vandaar dat dit element een tekstvak 
representeert, waarin alle eventuele op- of aanmerkingen op de locatie naar aanleiding van het bezoek, worden 
genoteerd. Daarnaast maakt dit element alle onderliggende elementen beschikbaar als productinformatie voor 
element 16. 
 

36. KIWA site 
Dit is een website, waarop de uitgegeven certificaten van vakbekwaamheid staan geregistreerd. Deze bron gebruiken 
de vergunningverleners om te bepalen of een certificaat dat zij nog niet kennen, inderdaad geldig is. Zie ook 18. 
Deze informatie is verkregen tijdens gesprekken met de medewerkers op de afdeling vergunning verlening. 
 

37. Contactinformatie contactpersoon organisatie evenement 
Dit element omvat 2 waarden: de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon. Deze worden gegeven in 2 
simpele tekstvelden, zodat het eventueel ook mogelijk is om een aantal contactpersonen op te geven op deze manier 
(bij wijze van uitzondering). 
Deze informatie is afkomstig uit [CAF]. 
 

38. VROM tabel 
Dit is een tabel die door het VROM is opgesteld en waar soms aanvullingen op komen uit IPO verband. In deze tabel 
staat de informatie zoals beschreven in 33, per vuurwerkartikel. Dit is een excelbestand dat wordt bijgehouden 
buiten het systeem om. 
Deze informatie is verkregen uit gesprekken met de vergunningverleners en [CAF]. 
 

39. Locatie 
De locatie bestaat uit adresgegevens (41) en een korte beschrijving (stuk tekst vergezeld van tekening (42)) waar 
precies op het terrein de ontbranding plaats moet gaan vinden en waar de gevarenzone is. 
Herleid uit [CAF] en gesprekken met de vergunningverleners. 
 

40. Adres 
Zie 40. Dit zijn 3 data-elementen: een tekstelement voor de straat, een numeriek element voor het huisnummer en 
een tekstelement voor de plaatsnaam. Deze informatie is afkomstig uit [CAF] 
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41. Omgevingstekening 
Zie 40. Dit zal dus in feite één (of meerdere) document(en) zijn in PDF-,BMP-,GIF- of JPG-formaat (of andere 
“standaard” te openen documentformaten) waarop een duidelijke schaal en renvooi is aangegeven. Het tweede 
document is een plattegrond van de locatie. Deze is niet verplicht bij evenementen met PSE. 
Dit is herleid uit [CAF] en gesprekken met de vergunningverleners. 
 

42. Soort evenement 
Hierin staat beschreven wat voor soort evenement het is. Tevens wordt informatie, zoals in Artikel 3.3.3 van het 
Vuurwerkbesluit, lid 1 onder b genoemd, gegeven zodat duidelijk is dat het om een bedrijfsmatige ontbranding gaat. 
Dit is in feite een stuk tekst dat het (soort) evenement omschrijft. Daarnaast is hier ook een gegeven bijgesloten dat 
aangeeft of het om een melding of een ontbrandingstoestemming gaat. 
Naast het vuurwerkbesluit is dit element ook afgeleid uit [CAF] 
 

43. Datum / tijd 
Dit wordt geleverd in de vorm van tijd (46) en datum (44) van aanvang en van beëindiging (47) van ontbranding, 
maar ook van opbouw van het materiaal (45). 
Dit element voegt alleen de datum toe, en dat is een tekstelement in de volgende vorm: 
dd-mm-jjjj. 
Dat dit een tekstelement is, maakt het ook mogelijk om eventueel meerdere data in te vullen, bij wijze van 
uitzondering. 
Deze informatie is verkregen uit [CAF] en gesprekken met de vergunningverleners. 
 

44. Begintijd opbouw 
Zie 44. Dit element is een tekstelement in de vorm: 
Uren:minuten 
 

45. Begintijd ontbranding 
Zie 44. Dit element is een tekstelement in de vorm: 
Uren:minuten 
 

46. Eindtijd ontbranding 
Zie 44. Dit element is een tekstelement in de vorm: 
Uren:minuten 
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3. Productie regels 
 
                

  Productie regel 
Auto-
matisch? Voorwaarde 

Flow (uren 
ongeveer) Kosten Kans   

                
  (1,{2}) No  4  1   
                
  (2,{3}) No a 4  1   
  (2,{3,4}) No a 4  1   
  (2,{3,4,5}) No a 4  1   
  (2,{3,4,5,6}) No a 4  1   
  (2,{3,4,5,6,7}) No a, b 4  1   
  (2,{3,4,5,6,8}) No a, c 4  1   
  (2,{3,4,5,6,7,8}) No b, c 4  1   
  (2,{3,4,5,7}) No a, b 4  1   
  (2,{3,4,5,7,8}) No a, b, c 4  1   
  (2,{3,4,6}) No a 4  1   
  (2,{3,4,6,7}) No a, b 4  1   
  (2,{3,4,6,7,8}) No a, b, c 4  1   
  (2,{3,4,6,8}) No a, c 4  1   
  (2,{3,4,7}) No a, b 4  1   
  (2,{3,4,7,8}) No a, b, c 4  1   
  (2,{3,4,8}) No a, c 4  1   
  (2,{3,5}) No a 4  1   
  (2,{3,5,6}) No a 4  1   
  (2,{3,5,6,7}) No a, b 4  1   
  (2,{3,5,6,7,8}) No a, b, c 4  1   
  (2,{3,5,6,8}) No a, c 4  1   
  (2,{3,5,7}) No a, b 4  1   
  (2,{3,5,7,8}) No a, b, c 4  1   
  (2,{3,5,8}) No a, c 4  1   
  (2,{3,6}) No a 4  1   
  (2,{3,6,7}) No a, b 4  1   
  (2,{3,6,7,8}) No a, b, c 4  1   
  (2,{3,6,8}) No a, c 4  1   
  (2,{3,7}) No a, b 4  1   
  (2,{3,7,8}) No a, b, c 4  1   
  (2,{3,8}) No a, c 4  1   
                
  (3,{-}) External  80  1   
  (4,{-}) External  80  1   
  (5,{-}) External  80  1   
  (6,{-}) External  80  1   
  (7,{-}) External b 80  1   
  (8,{-}) External c 80  1   
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  Productie regel 
Auto-
matisch? Voorwaarde 

Flow (uren 
ongeveer) Kosten Kans   

                
  (9,{10}) No  8  1   
  (10,{11,12,13,14,15,16}) Partly  8  1   
  (11,{-}) Yes  -  1   

  (12,{17,18,20,21,24,25}) Partly 
Vergunning en 
certificaat op lijst -  1   

  (12,{17,36,20,21,24,25}) Partly 
Certificaat niet op 
lijst 1  1   

  (12,{19,18,20,21,24,25}) Partly 
Vergunning niet 
op lijst 1  1   

  (12,{19,36,20,21,24,25}) Partly 

Vergunning en 
certificaat niet op 
lijst 1  1   

  (13,{26,27,28,29}) Partly  -  1   

  (14,{30,31,32,37,40,43,44}) No 
Initiële informatie 
is niet toereikend 2  1   

  (14,{30,32,37,40,43,44}) No 
Informatie is 
toereikend 2  1   

  (15,{33,39}) Partly  2  1   

  (16,{32,33,34,35,40}) No 
Initiële informatie 
is niet toereikend 8  1   

  (16,{32,33,35,40}) No 
Informatie is 
toereikend 8  1   

  (17,{-}) Yes  -  1   
  (18,{-}) Yes  -  1   
  (19,{-}) No  1  1   
  (20,{-}) No  -  1   
  (21,{22,23}) Yes  -  1   
  (22,{-}) No  -  1   
  (23,{-}) No  -  1   
  (24,{-}) No  -  1   
  (25,{-}) No  -  1   
  (26,{-}) No  1  1   
  (27,{-}) No  -  1   
  (28,{-}) No  -  1   
  (29,{-}) No  -  1   
  (30,{-}) No  -  1   
  (31,{-}) No  80  1   
  (32,{-}) No  80  1   
  (33,{-}) No  -  1   
  (34,{-}) No  80  1   
  (35,{-}) No  8  1   
  (36,{-}) No  1  1   
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  (37,{-}) No  -  1   
  (39,{-}) Yes  -  1   
  (40,{41,42}) No  -  1   
  (41,{-}) No  -  1   
  (42,{-}) No  -  1   
  (43,{-}) No  -  1   
  (44,{45,46,47}) No  -  1   
  (45,{-}) No  -  1   
  (46,{-}) No  -  1   
  (47,{-}) No  -  1   
                
 *       
 a 2 weken voorbij sinds verzoek om advies    
 b alleen als rijkswegen of waterwegen in zone liggen   

 

c alleen als er zichzelf in verticale richting  
voortbewegende projectielen in de  
schietlijst zijn opgenomen 

   
 
Hierbij geeft een productie regel aan, uit welke elementen een bepaald element bepaald kan worden. Dus (1,{2}) 
geeft aan dat element 1 van element 2 afhankelijk is. Voor element 2 zijn er bijvoorbeeld verschillende regels 
genoteerd, dit geeft aan, dat element 2 afhankelijk kan zijn van verschillende andere elementen, afhankelijk van 
bepaalde voorwaarden. 
 
De kolom "Automatisch?” geeft aan in hoeverre de taak in theorie automatisch kan worden uitgevoerd. 
 
De derde kolom geeft de voorwaarden aan, die gelden voordat een bepaald element uit andere elementen kan 
worden verkregen. 
 
De kolommen “Flow”, “Kosten” en “Kans” geven aan hoelang een bepaalde stap (ongeveer) duurt, hoe hoog de kosten 
zijn voor het verwerken van de informatie en/of het verkrijgen ervan, en de kans die bestaat dat het gebruiken van 
die productieregel tot uitsluitsel leidt. Alle 3 zijn niet van belang bij dit proces, aangezien de paden sowieso 
doorlopen moeten worden, er wordt geen keuze gemaakt tussen verschillende mogelijkheden aan de hand van één 
van deze 3 factoren. 
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4. Procesmodel 
 
Het proces vindt voornamelijk plaats binnen de organisatie. Er zijn wel enkele contactmomenten met derden, maar 
dit zijn hoofdzakelijk uitgaande informatiestromen. Er is ook een moment rond het eind van het proces, waar er wel 
input van buiten de organisatie nodig is, en daar wordt dan ook op gewacht. Dit is een bottleneck punt van het 
proces, en omwille van modelleer overwegingen alsmede de bijzondere aard van dit punt, is het procesmodel op dat 
punt opgesplitst. 
Zoals te zien in Figuur 2.1 is er namelijk tussen elementen 9 en 2 een keuzemogelijkheid van welke adviesorganen 
worden geraadpleegd. Dit heeft te maken met de inhoud van de aanvraag. Het is echter niet voor elk van de 
adviesorganen verplicht of de gewoonte om daadwerkelijk advies uit te brengen. Zodoende zijn er maar liefst 31 
mogelijke combinaties van adviserende partijen. Als we dit letterlijk en correct vertalen in een procesmodel, dan 
resulteert dit in 31 verschillende operaties met elk 1 tot 6 pijlen. 
In Figuur 4.1 is het eerste deel van het gegenereerde procesmodel weergegeven. Figuur 4.2 geeft het tweede deel van 
het procesmodel weer, waar het zojuist genoemde verwarringsprobleem optreedt. 
 

 

Figuur 4.1 – Eerste deel gegenereerde proces model 
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Dit model is vrijwel geheel correct, behalve de mogelijkheid om elementen 32 en 40 voor de herleiding van twee in 
plaats van één informatie element te gebruiken. Deze mogelijkheid zit niet in het gegenereerde model, maar is wel 
toegevoegd in de volgende secties die gedetailleerder ingaan op de deelprocessen. 

 

Figuur 4.2 – Tweede deel gegenereerde proces model 

Zoals eerder besproken, is de weergave in Figuur 4.2 wel correct, maar de leesbaarheid is minimaal. Daarom zal bij 
de gedetailleerde behandeling van dit deel een alternatieve weergave worden gekozen. 
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Omdat vrijwel alle informatie die in dit proces gebruikt wordt, afhankelijk is van de klant en dit ook behoorlijk veel 
informatie betreft, geeft het resulterende procesmodel ook een groot deel aan van hoe de klant theoretisch gezien zijn 
informatie invult en aanbiedt. In Figuur 4.3 is door middel van een rode lijn aangegeven tot waar de klant 
verantwoordelijk is voor het proces en vanaf waar het proces wordt opgepakt door de provincie. In feite zou je deze 
rode lijn kunnen zien als het ontvangen van de aanvraag. 

 

Figuur 4.3 – Het gegenereerde procesmodel met herkenningspunten 
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In Figuur 4.3 zijn verschillende gerelateerde acties en stukken informatie aangegeven door middel van gekleurde 
ovalen. Deze groeperingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op onafhankelijkheid van informatie die buiten de groepering 
ook gebruikt wordt. Hier zijn te herkennen van boven naar beneden: 

7. De aanvrager acceptatie 
8. Het opvragen van de standaardvoorschriften 
9. De locatie/werkplan acceptatie 
10. De schietlijst acceptatie 
11. De verzekering validatie 
12. De aanvraag acceptatie 

Elk van deze punten komt dan ook terug in het procesontwerp, met uitzondering van de standaard voorschriften, dit 
is gewoon een selectie uit een aantal voorschriften die de medewerker doet, en staat verder los van de klant. Vandaar 
dat dit element niet als een aparte actie wordt beschouwd, maar een onderdeel is van het samenstellen van de 
concept-beschikking. 

1. Bij de aanvrager acceptatie is duidelijk te zien dat er 4 mogelijkheden zijn om tot de informatievoorziening te 
komen voor het proces van de provincie. Dit is te zien aan de 4 verschillende acties voor de rode lijn, waarin 
verschillende pijlen samenkomen. Deze mogelijkheden verschillen in het bekend of onbekend zijn van de 
certificaathouders en de toepassingsvergunning. Afhankelijk van het wel of niet bekend zijn van deze 2 zaken, 
wordt één van de 4 mogelijke paden bewandeld. 

2. Het opvragen van de standaardvoorschriften is niet echt een uitgebreide actie, dit is alleen een stukje 
informatie dat nodig is om de erop volgende stap te kunnen doen. Een groot verschil met alle andere 
groeperingen, is dat dit element volkomen onafhankelijk is van de aanvrager. Bovendien vindt hier geen 
enkele handeling plaats, behalve het beschikbaar stellen van een standaard document. Vandaar dat deze niet 
op hetzelfde niveau wordt verwerkt in het ontwerp als de andere geïdentificeerde groeperingen, maar louter 
als input-informatie. 

3. Er zijn 2 mogelijkheden om tot de locatie/werkplan acceptatie te komen; met of zonder aanvullende 
gegevens. Vrijwel alle benodigde elementen worden uitsluitend gebruikt voor deze acceptatie, met 
uitzondering van de schietlijst en de locatiegegevens. In deze controle worden de gegevens echter op een 
andere manier gebruikt dan bij de controles die de gegevens delen: Hier wordt naar het handelen gekeken en 
de toepasbaarheid van de gegevens, de andere controles handelen de controle van de theoretische correctheid 
van de gegevens zelf af. 

4. Bij de schietlijst acceptatie wordt de schietlijst puur op inhoudelijke zin gecontroleerd. Voor elk artikel 
wordt nagekeken of de vermelde gegevens juist zijn. Hier wordt één element geraadpleegd dat ook al bij de 
vorige groepering betrokken was (de schietlijst) en een element dat uitsluitend hier wordt gebruikt (de 
VROM tabel). 

5. De verzekering validatie is een duidelijk afgezonderde actie. 
6. De aanvraag acceptatie deelt de locatie gegevens met de locatie/werkplan acceptatie. De laatste gebruikt 

deze gegevens echter om te kijken of het wel verantwoord is op die plek m.b.t. het gekozen vuurwerk, de 
aard van het evenement, etc. terwijl deze acceptatie de gegevens alleen gebruikt om te controleren of de 
locatie wel vrij of mogelijk is op de geplande datum. 
toepassingsvergunning. 
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Figuur 4.4 – Overzicht proces vergunningverlening 

 
De nummering van de acties in Figuur 4.4 correspondeert met de groeperingen in Figuur 4.3 en geeft aan welke 
groeperingen in welke actie zijn omvat. Alleen het eerste deel van het proces is tot nu toe bekeken, vandaar dat de 
laatste paar acties geen toegewezen groepering hebben. De acties waaraan nummers 1, 3, 4, 5 en 6 zijn toegewezen, 
bestaan in principe uitsluitend uit de activiteiten die uit de bij behorende groeperingen herleid zijn. De actie waar 
groepering 2 aan is toegewezen vormt een uitzondering: Zoals al eerder aangegeven verschilt deze groepering van de 
andere. De activiteiten uit groepering 2 zijn niet nodig om te bepalen of er kan worden begonnen aan het opstellen 
van de conceptbeschikking, ze zijn nodig tijdens het opstellen van de conceptbeschikking. Vandaar dat er voor 
groepering 2 niet een aparte actie is opgenomen in het procesmodel in Figuur 4.4, maar dat groepering 2 een 
onderdeel vormt van een andere actie. 
Hoe het herleiden van de overige acties vanuit het gegenereerde procesmodel is gebeurd, wordt hierna uitgelegd. 
Eerst worden de overige groeperingen aangegeven in de gegenereerde procesmodellen in figuren 3.5 en 3.6. 
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Figuur 4.5 – Het gegenereerde proces model met herkenningspunten (deel 2) 
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Figuur 4.6 – Het gegenereerde proces model met herkenningspunten (deel 3) 
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Dit zorgt voor het volledige overzichtsmodel zoals afgebeeld in Figuur 4.7. 
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Figuur 4.7 – Compleet overzicht proces vergunningverlening 

Nummers 1 t/6 zijn al behandeld, nu volgt een beknopte toelichting op de overige nummers. 
 

7. Opstellen beschikking 
Bij groepering 7 komen alle eerdere groeperingen samen. De aanvraag is in eerste instantie goedgekeurd, en 
er wordt begonnen een concept beschikking te maken op basis van de gegevens uit de eerdere groeperingen 
van activiteiten (inclusief 2). Deze conceptbeschikking wordt juridisch getoetst en eventueel aangepast 
alvorens het proces verder gaat naar de volgende stap. 

8. Verzoek en ontvangen advies 
Er wordt een selectie gemaakt uit een aantal adviesorganen (zie voor details de uitgebreidere uitleg in 
Appendix A). Vervolgens wordt de conceptbeschikking opgestuurd naar de geselecteerde adviesorganen om 
ze in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen. Na 2 weken wordt al het ontvangen advies gebruikt in 
de volgende stap. 

9. Definitieve beschikking opstellen 
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De definitieve beschikking (ontbrandingstoestemming) wordt opgesteld op basis van de conceptbeschikking 
en eventuele aanpassingen naar aanleiding van de aangeleverde adviezen. Deze definitieve versie wordt 
nogmaals juridisch getoetst, alvorens in werking te gaan. 
 

De verdere uitwerking van dit proces is te zien vanaf Sectie 4.1, maar eerst wordt hier een aantal andere 
eigenschappen van het proces toegelicht. 
 
We hebben nu een overzicht van het proces laten zien, maar nog geen indicatie hoelang de verschillende taken duren. 
Dit is afgebeeld in Figuur 4.8. 

 

Figuur 4.8 – Tijdlijn vergunningverlening 

In Figuur 4.8 is te zien hoe de periode van 14 weken grofweg gebruikt wordt om de vergunningaanvraag te 
verwerken. Ook is te zien dat deze periode nodig is om het te kunnen  verwerken als rekening wordt gehouden met 
de periode van 6 weken van publicatie (oranje), en de 2 momenten waarop gewacht moet worden op een reactie van 
externen, waarvoor 2 weken lang de gelegenheid wordt gegeven (rood). 
 
Tot nu toe is alleen het concept ontbrandingstoestemming besproken. Er is echter ook een lichtere variant, de 
zogenaamde melding. Om een melding te verwerken wordt maar een deel van de handelingen uitgevoerd die nodig 
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zijn bij de verwerking van een ontbrandingstoestemmings-aanvraag. Daarom is er ook een kortere reactietijd 
vastgelegd voor een melding. De melding wordt verder behandeld in Sectie 4.3. 
 
Het ontworpen systeem zal communiceren op verschillende manieren met  verschillende partijen. Allereerst is er de 
gebruikers interface, waarmee de vergunningverlener met het systeem communiceert (het systeem geeft gegevens 
weer die de gebruiker opvraagt en de gebruiker kan eventueel gegevens manipuleren). 
Daarnaast zijn er nog andere partijen betrokken bij het verwerkingsproces van vergunningaanvragen en op 
verschillende momenten in het proces vinden daarom communicatieslagen plaats naar andere systemen/partijen. 
Deze communicatie wordt hieronder beschreven. 
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Figuur 4.9 – Communicatie van het systeem 

In Figuur 4.9 zijn de verschillende partijen afgebeeld waarmee communicatie plaatsvindt. Allereerst komen de 
aanvraag-gegevens (digitaal) binnen van de aanvrager. Vervolgens wordt er in het proces een aantal handelingen 
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uitgevoerd met die gegevens, waarbij op bepaalde momenten ook derden worden voorzien van informatie, zoals de 
burgemeester in wiens stad het evenement plaatsvindt. Deze communicatie vindt plaats per briefverkeer, aangezien 
het op dit moment niet realistisch is om te verwachten dat elke burgemeester van Noord-Brabant en elk ander 
mogelijk contactpersoon (zoals ministers, andere provincies, de luchtmacht, etc.) over de voorzieningen beschikt om 
gegevens digitaal te ontvangen en te verwerken. Mocht dit in de toekomst wel een feit worden, dan kan het hele 
vergunningverleningstraject digitaal verlopen, wat een kortere doorlooptijd, en eenduidiger verwerking zou 
betekenen. 
Vooralsnog gebeurt dit dus analoog. Wat op deze momenten gebeurt, is dat de vergunningverlener een brief (deels 
standaard en dus automatisch gegenereerd) aanmaakt, eventueel kleine aanpassingen maakt, en deze brief uitprint om 
hem vervolgens op de post te doen. 
De reactie terug verloopt ook analoog. De brieven komen via de administratieve dienst binnen, worden voorzien van 
een registratienummer en komen vervolgens bij de vergunningverleners aan. 
Op verschillende momenten in het proces, wanneer er “tussenproducten” zijn, worden de verschillende partijen 
ingelicht. Dit gebeurt op de beschreven manier. Daarnaast is er een nieuwe partij bij het proces betrokken: het 
landelijke FLITS systeem. Hier wordt alle informatie van de “tussenproducten” digitaal naar verstuurd, zodat de 
centrale gegevens up-to-date blijven. 
Ten slotte, als het proces ten einde is, worden de gegevens van het eindproduct naar alle betrokken partijen gestuurd, 
alsmede in de MPM-database opgeslagen. 
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4.1. Overzicht proces vergunningverlening 

 
 
 

Subproces Omschrijving 
Aanvraag ontvangen De melding wordt vastgelegd in FLOWer. Daarna wordt vastgesteld of de 

aanvraag toegankelijk is (leesbaar) en volledig is. 
Aanvrager acceptatie Dit zijn de controles of de aanvrager in het bezit is van een geldige 

toepassingsvergunning en of de afsteker in het bezit is van een Certificaat van 
vakbekwaamheid. 

Verzekering validatie Met behulp van de opgegeven gegevens, en het afschrift van de polis ter 
validatie, kan bekeken worden of de aanvrager nog wel over een geldige en 
dekkende verzekering beschikt. 

Aanvraag acceptatie Er wordt hier onder andere gecontroleerd of de locatie, gelegenheid en 
tijdstippen van opbouw en afsteken goed zijn weergegeven. 

Schietlijst acceptatie Hier wordt gecontroleerd of de schietlijst zelf wel klopt, dus of de juiste 
veiligheidsafstanden, gewichten en artikelnummers bijvoorbeeld zijn 
opgenomen.Dit wordt gedaan o.a. aan de hand van de gegevens in de VROM 
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Subproces Omschrijving 
tabel. 

Locatie / werkplan acceptatie Hier worden veel zaken gecontroleerd: of er een procedure is opgenomen voor 
weigeraars. De omgevingstekening moet voorzien zijn van plaats publiek, 
vluchtroutes, hulpdiensten, brandblusmiddelen en afzetting. Er moet worden 
gecontroleerd of er gebouwen, waterwegen of rijkswegen binnen de zone 
liggen, in het bijzonder een woning met rieten dak of een WMS-inrichting. 
Verder moet er ook worden gecontroleerd of er zich dieren of veel bomen 
bevinden in de zone. 
Er wordt nagegaan of de afsteeklocatie in een natuurbeschermingsgebied, 
habitat- of vogelrichtlijngebied ligt en of het vuurwerk effect heeft binnen een 
aangrenzende gemeente. Het moet duidelijk zijn of de afsteeklocatie binnen, 
buiten of in een tent is gesitueerd en in overeenstemming met de eigenaar. Ook 
moet duidelijk zijn of er elektrisch danwel handmatig wordt afgestoken. 
Op basis van de locatie informatie kan worden besloten dat een locatiebezoek 
noodzakelijk is. 

Opstellen beschikking Afhankelijk van alle acceptaties. Als één van de acceptatie elementen niet positief 
wordt afgesloten, dan wordt de aanvraag geweigerd. Zo niet, dan wordt er een 
conceptbeschikking opgesteld waarbij gebruik wordt gemaakt van het Selectie 
pakket standaard voorschriften(11). 
In feite wordt hier een soort brief geschreven (de beschikking) die voor een deel 
standaard is en voor een deel gevalsspecifiek. 
Daarnaast wordt de beschikking juridisch getoetst. 

Verzoek en ontvangst advies Er wordt een selectie gemaakt uit de mogelijke adviesorganen, afhankelijk van 
de inhoud van de aanvraag. Vervolgens wordt er gewacht tot de vastgestelde 
reactie termijn van 2 weken is verlopen. 

Definitieve beschikking 
opstellen 

Alle ontvangen adviezen worden verwerkt in de beschikking en de beschikking 
wordt nogmaals juridisch getoetst, alvorens hij vastgesteld wordt. 

Termijnbewaking 
vergunningverlening 
 

Het systeem bewaakt actief de doorlooptijden van de verschillende 
processtappen. Hiervoor wordt door het systeem de geplande en gerealiseerde 
tijdstippen van de processtappen geregistreerd.   

Beheer ondersteunende 
informatie 

Het beheren van ondersteunende informatie, zoals: lijst van bekende 
vergunningen. 
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4.1.1. Aanvraag ontvangen 
 

Aanvrager 
acceptatie

Verzekering 
validatie

Aanvraag 
acceptatie

Schietlijst 
acceptatie

Locatie / 
werkplan 
acceptatie

Controle 
toegankelijkheid 
& volledigheid

Pas 
gegevens 

aan

Aanvraag 
toegankelijk 
en volledig

Aanvraag niet 
toegankelijk of 

onvolledig

 
 
Beschrijving 
De melding wordt vastgelegd in FLOWer. Daarna wordt door het systeem vastgesteld of de aanvraag toegankelijk is 
(leesbaar) en volledig is. 
Indien dit niet het geval is, dan zal een medewerker de gegevens aanvullen/toegankelijk maken, mogelijk op basis van 
de PDF-versie van de aanvraag of het 40ste element uit de tabel (extra toelichting). 
 
Autorisatie 
 
Uitvoeren Opnieuw uitvoeren Overslaan 

Systeem/Medewerker Niemand Niemand 
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Formulier 
Naam:   Vergunningverlening 
Tabblad:  0. Ontvangstbevestiging 
 

0. Ontvangstbevestiging

Nog niet goedgekeurd Goedgekeurd

Pas gegevens aan

Gegevens compleet en toegankelijkAutomatische 
controle :

Maak ontvangst-
bevestiging

 
 
Informatie 

element Label Control Brdt Variabele Type Verplicht Wijzig- 
baar 

- Automatische 
controle Textbox 300 O_controle String Ja Nee 

- Goedkeuring Radio 
buttons - O_goedkeuring Boolean Ja Ja 

 
 
Activiteit Uitvoerende Invoer Verwerking Waarmee Uitvoer 

Controle 

toegankelijkheid 

& volledigheid 

Systeem Digitale 

aanvraag 

 

 

Het systeem stelt vast of de aanvraag volledig en toegankelijk is. Is ze 

dat, dan wordt de stroom recht naar beneden gevolgd, anders de 

stroom rechts. 

 

 

Aan de hand 

van 

onderstaande 

tabel 

Wetenschap of 

de invoer 

toegankelijk en 

volledig is 

Pas gegevens aan Medewerker Digitale 

aanvraag 

De medewerker bekijkt welke velden niet ingevuld zijn en probeert 

deze aan de hand van bijvoorbeeld de PDF-versie van de aanvraag of 

het stukje extra toelichting dat is meegezonden, in te vullen. 

 

PDF-versie 

aanvraag, extra 

toelichting 

Een volledige en 

toegankelijke 

digitale aanvraag 

Aanvraag 

toegankelijk en 

volledig 

Systeem Digitale 

aanvraag 

 

 

De informatie uit de aanvraag wordt digitaal opgeslagen en de 

vervolgstromen worden tegelijkertijd in werking gezet. 

Bovendien kan de medewerker een grotendeels automatisch 

gegenereerde ontvangstbevestiging openen en aanpassen. Dit 

standaarddocument is te vinden in de digitale bijlagen, maar ook in de 

bijlagen van dit document, en wel onder Bijlage 6.1. 

Deze ontvangstbevestiging wordt naar de aanvrager verstuurd. 

- 

 

 

Proces-

voortgang, 

Ontvangstbeves

tiging 

 
Instructie, conditie validatie 
 



~ 83 ~ 
 

Informatie 
element 

Variabele Instructie Type Validatie 

21. Bedrijf B_naam Automatische invoer uit de 
digitale aanvraag 

String  

22. Adres B_adres 

Automatische invoer uit de 
digitale aanvraag 

String B_adres, B_postcode en 
B_plaats-land zijn ingevuld, of 
B_postbus, B_ppostcode en 
B_pplaats-land zijn ingevuld, of 
allemaal 

22. Adres B_postcode 

Automatische invoer uit de 
digitale aanvraag 

String B_adres, B_postcode en 
B_plaats-land zijn ingevuld, of 
B_postbus, B_ppostcode en 
B_pplaats-land zijn ingevuld, of 
allemaal 

22. Adres B_plaats-land 

Automatische invoer uit de 
digitale aanvraag 

String B_adres, B_postcode en 
B_plaats-land zijn ingevuld, of 
B_postbus, B_ppostcode en 
B_pplaats-land zijn ingevuld, of 
allemaal 

23. Postbus B_postbus 

Automatische invoer uit de 
digitale aanvraag 

String B_adres, B_postcode en 
B_plaats-land zijn ingevuld, of 
B_postbus, B_ppostcode en 
B_pplaats-land zijn ingevuld, of 
allemaal 

23. Postbus B_ppostcode 

Automatische invoer uit de 
digitale aanvraag 

String B_adres, B_postcode en 
B_plaats-land zijn ingevuld, of 
B_postbus, B_ppostcode en 
B_pplaats-land zijn ingevuld, of 
allemaal 

23. Postbus B_pplaats-land 

Automatische invoer uit de 
digitale aanvraag 

String B_adres, B_postcode en 
B_plaats-land zijn ingevuld, of 
B_postbus, B_ppostcode en 
B_pplaats-land zijn ingevuld, of 
allemaal 

20. Contact 
adressen B_telefoon Automatische invoer uit de 

digitale aanvraag 
String B_telefoon,B_mobiel of allebei 

zijn verplicht 
20. Contact 
adressen B_mobiel Automatische invoer uit de 

digitale aanvraag 
String B_telefoon,B_mobiel of allebei 

zijn verplicht 
20. Contact 
adressen B_emailadres Automatische invoer uit de 

digitale aanvraag 
String Moet @ bevatten 

20. Contact 
adressen B_faxnummer Automatische invoer uit de 

digitale aanvraag 
String  

20. Contact 
adressen B_contactpersoon Automatische invoer uit de 

digitale aanvraag 
String  

24. 
Toepassingsverg
unning 

TPV_kenmerk 
Automatische invoer uit de 
digitale aanvraag 

String  

24. 
Toepassingsverg
unning 

TPV_verlener 
Automatische invoer uit de 
digitale aanvraag 

String  
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Informatie 
element 

Variabele Instructie Type Validatie 

24. 
Toepassingsverg
unning 

TPV_afgifte-
datum 

Automatische invoer uit de 
digitale aanvraag 

Datum  

25. Certificaat 
van 
vakbekwaamhei
d / bevoegde 
ontbranders 

B_certificaathoud
ers 

Automatische invoer uit de 
digitale aanvraag 

List of 
Strings 

 

27. Looptijd V_looptijd Automatische invoer uit de 
digitale aanvraag 

Date  

28. Verzekerd 
bij V_verzekeraar Automatische invoer uit de 

digitale aanvraag 
String  

29. 
Polisnummer V_polisnummer Automatische invoer uit de 

digitale aanvraag 
String  

27. Looptijd V_verlenging Automatische invoer uit de 
digitale aanvraag 

Boolean  

43. Soort 
evenement A_soort Automatische invoer uit de 

digitale aanvraag 
String  

43. Soort 
evenement 

A_melding-
ontbranding 

Automatische invoer uit de 
digitale aanvraag 

Boolean  

37. Contact-
informatie 
contactpersoon 
org. evenement 

A_contactpersoon 

Automatische invoer uit de 
digitale aanvraag 

String  

37. Contact-
informatie 
contactpersoon 
org. evenement 

A_telefoon 

Automatische invoer uit de 
digitale aanvraag 

String  

40. Locatie A_locatie Automatische invoer uit de 
digitale aanvraag 

String  

41. Adres A_adres Automatische invoer uit de 
digitale aanvraag 

String  

41. Adres A_plaats Automatische invoer uit de 
digitale aanvraag 

String  

44. Datum / 
tijd A_datum Automatische invoer uit de 

digitale aanvraag 
String  

45. Begintijd 
opbouw 

A_begintijdopbou
w 

Automatische invoer uit de 
digitale aanvraag 

String  

46. Begintijd 
ontbranding 

A_begintijdontbra
nding 

Automatische invoer uit de 
digitale aanvraag 

String  

47. Eindtijd 
ontbranding A_eindtijd Automatische invoer uit de 

digitale aanvraag 
String  

30. Afspraken 
betrokkenen A_afspraken Handmatige invoer String *Niet verplicht 

35. 
Locatiebezoek A_locatiebezoek Handmatige invoer String *Niet verplicht 

24. 
Toepassingsverg BL_tpv Automatische invoer uit de 

digitale aanvraag 
Koppeling 
naar 

Afschrift van de 
toepassingsvergunning, zoals 
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Informatie 
element 

Variabele Instructie Type Validatie 

unning bestand beschreven in informatie 
element 24 

26. Afschrift 
geldige polis BL_polis 

Automatische invoer uit de 
digitale aanvraag 

Koppeling 
naar 
bestand 

Afschrift van de 
verzekeringspolis, zoals 
beschreven in informatie 
element 26 

33. Schietlijst BL_schietlijst 
Automatische invoer uit de 
digitale aanvraag 

Koppeling 
naar 
bestand 

Schietlijst, zoals beschreven in 
informatie element 33 

32. Tabel 
werkzaamheden
, gevaren en 
maatregelen 

BL_risicoanalyse 

Automatische invoer uit de 
digitale aanvraag 

Koppeling 
naar 
bestand 

Tabel met risico analyse en 
maatregelen, zoals beschreven 
in informatie element 32 

42. 
Omgevingsteke
ning 

BL_overzichtsteke
ning 

Automatische invoer uit de 
digitale aanvraag 

Koppeling 
naar 
bestand 

Overzichtstekening, zoals 
beschreven in informatie 
element 42 

42. 
Omgevingsteke
ning 

BL_plattegrond 

Automatische invoer uit de 
digitale aanvraag 

Koppeling 
naar 
bestand 

Plattegrond van de locatie, 
zoals beschreven in informatie 
element 42 
*Niet verplicht (bij 
evenementen met PSE) 

34. Aanvullende 
informatie A_toelichting Automatische invoer uit de 

digitale aanvraag 
String *Niet verplicht 
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4.1.2. Aanvrager acceptatie 
 

Extractie 
relevante 
informatie 
elementen

Certificaat 
niet op lijst

Vergunning 
niet op lijst

Certificaat en 
vergunning 
niet op lijst

Certificaat en 
vergunning 

op lijst

lijst certificaten

lijst vergunningen

relevante 
aanvraag info

KIWA site

verlener 
toepassingsvergunning

 
 
Beschrijving 
Dit zijn de controles of de aanvrager in het bezit is van een geldige toepassingsvergunning en of de afsteker in het 
bezit is van een Certificaat van vakbekwaamheid. 
(Het afgebeelde model is niet sound, er blijft namelijk een token liggen in 2 van de 5 toestanden na “Extractie”. Dit 
moet wel afgevangen worden in de implementatie.) 
 
Autorisatie 
 
Uitvoeren Opnieuw uitvoeren Overslaan 

Systeem/Medewerker Medewerker Niemand 
 
Formulier 
Naam:   Vergunningverlening 
Tabblad:  1. Aanvrager acceptatie 
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2. Verzekering
validatie

3. Aanvraag 
acceptatie

4. Schietlijst 
acceptatie

1. Gegevens aanvrager

5. Locatie / werkplan
acceptatie 6. Concept beschikking 7. Definitieve

Beschikking
1. Aanvrager
acceptatie

Bedrijf X

Toepassingsvergunning

Bedrijfsnaam :

Adres : Postbus :

Postcode : Postcode :

Plaats / Land : Plaats / Land :

Toepassingsvergunning bekend.

Certificaathouders bekend.

Telefoon :

Mobiel :

E-mailadres :

Faxnummer :

Contactpersoon 
bedrijf :

Kenmerk :

Datum afgifte :

Verleend door :

Certificaathouder - Kenmerk
-----------------------------------------------------------------------
Certificaathouder A - 00901AC bekend
Certificaathouder B - 00901AD bekend
Certificaathouder C - 00901AX onbekend
Certificaathouder D - 00901AD incorrect
Certificaathouder E - 00901AE bekend

Lijst opgegeven 
certificaathouders :

Lijst bekende 
certificaathouders

Lijst bekende 
toepassings-
vergunningen

KIWA site

Validatie :

Afschrift toepassings-
vergunning bekijken

Voeg vergunning toe
aan lijst bekende 

toepassings-
vergunningen

Nog niet goedgekeurd Goedgekeurd

 
 
Informatie 

element Label Control Brdt Variabele Type Verplicht Wijzig 
baar 

21. Bedrijf Bedrijfsnaam Combobox 180 B_naam String Ja Ja 

22. Adres Adres Combobox 180 B_Adres String 

B_adres, 
B_postcode en 
B_plaats-land 

samen of 
B_postbus, 

B_ppostcode en 
B_pplaats-land 

samen, of 
allemaal 

Ja 

22. Adres Postcode Combobox 180 B_postcode String 

B_adres, 
B_postcode en 
B_plaats-land 

samen of 
B_postbus, 

B_ppostcode en 
B_pplaats-land 

samen, of 

Ja 
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Informatie 
element Label Control Brdt Variabele Type Verplicht Wijzig 

baar 
allemaal 

22. Adres Plaats / Land Combobox 180 B_plaats-land String 

B_adres, 
B_postcode en 
B_plaats-land 

samen of 
B_postbus, 

B_ppostcode en 
B_pplaats-land 

samen, of 
allemaal 

Ja 

23. Postbus Postbus Combobox 180 B_postbus String 

B_adres, 
B_postcode en 
B_plaats-land 

samen of 
B_postbus, 

B_ppostcode en 
B_pplaats-land 

samen, of 
allemaal 

Ja 

23. Postbus Postcode Combobox 180 B_ppostcode String 

B_adres, 
B_postcode en 
B_plaats-land 

samen of 
B_postbus, 

B_ppostcode en 
B_pplaats-land 

samen, of 
allemaal 

Ja 

23. Postbus Plaats / Land Combobox 180 B_pplaats-land String 

B_adres, 
B_postcode en 
B_plaats-land 

samen of 
B_postbus, 

B_ppostcode en 
B_pplaats-land 

samen, of 
allemaal 

Ja 

20. Contact 
adressen Telefoon Combobox 180 B_telefoon String 

B_telefoon, 
B_mobiel of 
beiden zijn 
verplicht 

Ja 

20. Contact 
adressen Mobiel Combobox 180 B_mobiel String 

B_telefoon, 
B_mobiel of 
beiden zijn 
verplicht 

Ja 

20. Contact 
adressen Emailadres Combobox 180 B_emailadres String Ja Ja 
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Informatie 
element Label Control Brdt Variabele Type Verplicht Wijzig 

baar 
20. Contact 

adressen Faxnummer Combobox 180 B_faxnummer String Ja Ja 

20. Contact 
adressen 

Contactperso
on Combobox 180 B_contactpersoo

n String Ja Ja 

24. 
Toepassingsv

ergunning 
Kenmerk Combobox 180 TPV_kenmerk String Ja Ja 

24. 
Toepassingsv

ergunning 

Verleend 
door Combobox 180 TPV_verlener String Ja Ja 

24. 
Toepassingsv

ergunning 
Datum afgifte Datefield 180 TPV_afgifte-

datum Date Ja Ja 

25. 
Certificaat 

van 
vakbekwaam

heid / 
bevoegde 

ontbranders 

Lijst 
opgegeven 

certificaathou
ders 

Listbox 220 B_certificaathou
ders 

List of 
strings Ja Nee 

- Validatie Listbox 180 - List of 
strings Nee Nee 

- Goedkeuring Radio 
buttons - V_goedkeuring Boolea

n Ja Ja 

 
Activiteit Uitvoerende Invoer Verwerking Waarmee Uitvoer 

Extractie 

relevante 

informatie 

elementen 

Systeem 

Digitale 

aanvraag 

 

Het formulier wordt automatisch gevuld met de data elementen zoals in 

de instructietabel hierboven weergegeven. De “Lijst opgegeven 

certificaathouders” en “Validatie” velden geven informatie weer zoals te 

zien in het concept-formulier “1. Aanvrager acceptatie”. 

- 
Ingevuld 

formulier. 

Certificaat en 

vergunning op 

lijst 

Systeem 
Ingevuld 

formulier 

De certificaatkenmerken uit B_certificaathouders en het TPV_kenmerk 

worden vergeleken met de waarden die intern zijn opgeslagen in 

Intern 

bijgehouden 

lijsten 

Goed-

gekeurde 

gegevens 

Vergunning niet 

op lijst 
Medewerker 

Ingevuld 

formulier 

De toepassingsvergunning is nog onbekend voor het systeem. De 

medewerker kan allereerst het afschrift bekijken door op de knop 

“Afschrift toepassingsvergunning bekijken” te klikken. Er opent een 

nieuw venster waarin het afschrift te bekijken is. Hier kan een eerste 

indicatie gegeven worden of de vergunning bestaat. 

Vervolgens neemt de medewerker contact op met de organisatie die de 

toepassingsvergunning heeft verleend (een provinciale overheid of het 

VROM) om te controleren of de vergunning geldig is. Als dat zo is, dan 

kan de vergunning toegevoegd worden aan de intern bijgehouden lijst 

met één druk op de knop “Voeg vergunning toe aan lijst bekende 

toepassingsvergunningen”. Bovendien is het mogelijk dit via de knop 

“Lijst bekende toepassingsvergunningen” te doen. Deze resulteert 

namelijk in een venster met een lijst (Listbox) van alle vergunningen. 

Door er één te selecteren, en op de “Verwijder”-knop te drukken onder 

de lijst, kan het element worden verwijderd uit de lijst. 

Intern 

bijgehouden 

lijsten, afschrift 

vergunning en 

communicatie 

vergunning 

verlener 

Goed- of 

afgekeurde 

gegevens 
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Activiteit Uitvoerende Invoer Verwerking Waarmee Uitvoer 

Certificaat niet 

op lijst 

Medewerker/ 

Bureauhoofd 

Ingevuld 

formulier 

Eén of meerdere certificaten is nog onbekend voor de provincie. 

De medewerker klikt op de knop “KIWA site” die gekoppeld is aan de 

volgende URL 

http://portal.kiwa.info/Corporate/CORMain.asp
x?language=nl 

Hier kan gecontroleerd worden of het certificaat geldig is. 

Vervolgens klikt de medewerker op de knop “Lijst bekende 

certificaathouders”. Dit resulteert in een venster met 2 lijsten. Links de 

lijst met opgegeven onbekende certificaathouders, rechts de lijst met 

bekende certificaathouders. Nu kan een regel in de linkerlijst aangeklikt 

worden, en vervolgens op de knop “Toevoegen aan lijst” gedrukt 

worden, als controle op de KIWA site uitwijst dat het certificaat geldig 

is. 

Is het certificaat niet geldig, dan is er de mogelijkheid de 

certificaathouder te wissen uit het lijstje opgegeven certificaathouders, 

maar dat is alleen toegestaan voor het bureauhoofd. 

Intern 

bijgehouden 

lijsten en KIWA 

site 

Goed-

gekeurde 

gegevens 

Certificaat en 

vergunning niet 

op lijst 

Medewerker 
Ingevuld 

formulier 
Combinatie van de 2 laatst beschreven activiteiten. - 

Goed-

gekeurde 

gegevens 

 
4.1.3. Verzekering validatie 

 
Beschrijving 
Met behulp van de opgegeven gegevens, en het afschrift van de polis ter validatie, kan bekeken worden of de 
aanvrager nog wel over een geldige en dekkende verzekering beschikt. 
 
Autorisatie 
 
Uitvoeren Opnieuw uitvoeren Overslaan 

Medewerker Medewerker Niemand 
 
Formulier 
Naam:   Vergunningverlening 
Tabblad:  2. Verzekering validatie 
 

http://portal.kiwa.info/Corporate/CORMain.asp
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Informatie 

element Label Control Brdt Variabele Type Verplicht Wijzig- 
baar 

27. Looptijd Looptijd Combobox 180 V_looptijd Date Ja Nee 
28. 
Verzekerd bij Verzekerd bij Combobox 180 V_verzekeraar String Ja Nee 

29. 
Polisnummer Polisnummer Combobox 180 V_polisnummer String Ja Nee 

27. Looptijd 
Jaarlijks 

stilzwijgende 
verlenging? 

Radio 
buttons - V_verlenging Boolean Ja Nee 

- Goedkeuring Radio 
buttons - V_goedkeuring Boolean Ja Ja 

 
Activiteit Uitvoerende Invoer Verwerking Waarmee Uitvoer 

Extractie 

informatie  
Systeem 

Digitale 

aanvraag 

 

Het formulier wordt automatisch gevuld met de data elementen zoals 

in de instructietabel hierboven weergegeven. Alleen ‘goedkeuring’ 

wordt standaard op “leeg” gezet. 

Bovendien wordt er een melding gegenereerd, als blijkt dat de 

verzekering af lijkt te lopen, voor het evenement plaats heeft 

gevonden. 

- 
Ingevuld 

formulier 

Controleer 

verzekering 

gegevens 

Medewerker 
Ingevuld 

formulier 

De medewerker controleert of de gegevens kloppen. Eventueel door 

op de knop “Afschrift geldige polis” te drukken om een afschrikt van 

de geldige polis te bekijken in een nieuw venster. Bij een kloppende 

verzekering stelt de medewerker radio button’goedkeurging’ in op 

“Goedgekeurd”. 

Afschrift 
Goedgekeurde 

gegevens 
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4.1.4. Aanvraag acceptatie 

Extractie 
informatie

Bepalen of 
informatie 

afdoende is

Controle of elders 
ook aanvullende 

informatie nodig is

Verzoek om 
aanvullende 
informatie

Ontvangst 
aanvullende 
informatie

Controleer 
aanvraag 
gegevens

 
Beschrijving 
Er wordt hier onder andere gecontroleerd of de locatie, gelegenheid en tijdstippen van opbouw en afsteken goed zijn 
weergegeven. 
 
Autorisatie 
 
Uitvoeren Opnieuw uitvoeren Overslaan 

Medewerker Medewerker Niemand 
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Formulier 
Naam:   Vergunningverlening 
Tabblad:  3. Aanvraag acceptatie 
 

2. Verzekering
validatie

4. Schietlijst 
acceptatie

3. Gegevens aanvraag

5. Locatie / werkplan
acceptatie 6. Concept beschikking 7. Definitieve

Beschikking
1. Aanvrager
acceptatie

3. Aanvraag 
acceptatie

Soort evenement :

Contactpersoon organisatie evenement :

Telefoonnummer contactpersoon :

Locatie :

Adres :

Plaats :

Datum vuurwerkevenement :

Begin opbouw (maximale toegestane marge van een half uur) :

Tijdstip afsteken (maximale toegestane marge van een half uur) :

Einde afsteken (maximale toegestane marge van een half uur) :

:

:

:

uur

uur

uur

Afspraken betrokkenen / 
Extra toelichting :

Ontbrandingstoestemming

Melding

Plattegrond 
bekijken

Omgevingstekening 
bekijken

Nog niet goedgekeurd Goedgekeurd

Vergelijken met
sattelietbeeld

Verzoek om aanvullende
informatie

 
 
Informatie 

element Label Control Brdt Variabele Type Verplicht Wijzig- 
baar 

43. Soort 
evenement 

Soort 
evenement Combobox 180 A_soort String Ja Nee 

43. Soort 
evenement 

Ontbrandings
toestemming 

/ Melding 
Checkbox - A_melding-

ontbranding Boolean Ja Nee 

40. Locatie Locatie Combobox 180 A_locatie String Ja Nee 
41. Adres Adres Combobox 180 A_adres String Ja Nee 
41. Adres Plaats Combobox 180 A_plaats String Ja Nee 

37. Contact-
informatie 

contactperso
on org. 

Contactperso
on 

organisatie 
evenemt 

Combobox 180 A_contactpersoon String Ja Nee 
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Informatie 
element Label Control Brdt Variabele Type Verplicht Wijzig- 

baar 
evenement 

37. Contact-
informatie 

contactperso
on org. 

evenement 

Telefoonnum
mer 

contactperso
on 

Combobox 180 A_telefoon String Ja Nee 

44. Datum / 
tijd 

Datum 
vuurwerkeve

nement 
Combobox 180 A_datum String Ja Nee 

45. Begintijd 
opbouw 

Begin 
opbouw Combobox 2x 

20 A_begintijdopbouw String Ja Nee 

46. Begintijd 
ontbranding 

Tijdstip 
afsteken Combobox 2x 

20 
A_begintijdontbran

ding String Ja Nee 

47. Eindtijd 
ontbranding 

Einde 
afsteken Combobox 2x 

20 A_eindtijd String Ja Nee 

30. 
Afspraken 

betrokkenen 

Afspraken 
betrokken/ 

extra 
toelichting 

Textarea 300 A_afspraken String Nee Ja 

- Goedkeuring Radio 
buttons - V_goedkeuring Boolean Ja Ja 

 
 

Activiteit Uitvoerende Invoer Verwerking Waarmee Uitvoer 

Extractie 

informatie  
Systeem 

Digitale 

aanvraag 

 

Het formulier wordt automatisch gevuld met de data elementen zoals 

in de instructietabel hierboven weergegeven. Alleen de goedkeuring 

wordt standaard op “leeg” gezet. 

Bovendien wordt er een melding gegenereerd, als blijkt dat de 

verzekering af lijkt te lopen, voor het evenement plaats heeft 

gevonden. 

- 
Ingevuld 

formulier 

Bepalen of 

informatie 

afdoende is 

Medewerker 
Ingevuld 

formulier 

De medewerker controleert of de gegevens allemaal ingevuld zijn. In 

het bijzonder wordt gekeken of de juiste plattegrond en 

omgevingstekeningen zijn mee verzonden. 

- 
Proces-

voortgang 

Controle of 

elders ook 

aanvullende 

informatie nodig 

is 

Medewerker 
Ingevuld 

formulier 

Er is gebleken dat de medewerker aanvullende informatie nodig 

heeft. Nu gaat de medewerker eerst de andere controles uitvoeren, 

en pas als is achterhaald voor elke controle of er aanvullende 

informatie nodig is, dan wordt hierom gevraagd. 

Eventuele parallelle aanvullende informatie verzoeken worden 

tegelijkertijd tot uitvoering gebracht. In het originele ontwerp betreft 

dit alleen de processen “Aanvraag acceptatie” en “Locatie / werkplan 

acceptatie”. 

- 
Proces-

voortgang 

Verzoek om 

aanvullende 

informatie 

Medewerker 

Kennis van 

benodigde 

aanvullende 

informatie 

De medewerker weet welke informatie nog ontbreekt of onvolledig 

is, en door op de knop “Verzoek om aanvullende informatie” te 

drukken, wordt er een standaarddocument in Word geopend. Een 

voorbeeld van dit standaarddocument is te vinden in de digitale 

bijlagen, maar ook in dit document als Bijlage 6.2. 

- 

Brief verzoek 

om aanvullende 

informatie 
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Activiteit Uitvoerende Invoer Verwerking Waarmee Uitvoer 

Ontvangst 

aanvullende 

informatie 

Medewerker 
Aanvullende 

informatie 

De medewerker past de gegevens in het systeem aan, met behulp van 

de aanvullende informatie die ontvangen is. 
- 

Proces-

voortgang 

Controleer 

aanvraag 

gegevens 

Medewerker 
Volledige 

gegevens 

De medewerker controleert of de aanvraag gegevens kloppen. In feite 

is dit waarschijnlijk al gebeurd bij het bepalen of er aanvullende 

gegevens nodig zijn, dus kan dit vrij snel worden gedaan. Als na het 

ontvangen van de aanvullende informatie de gegevens correct zijn, 

dan kan de medewerker dit aangeven met de bijbehorende Radio 

button. 

- 
Goedgekeurde 

aanvraag 

 
4.1.5. Schietlijst acceptatie 

 
Beschrijving 
Hier wordt gecontroleerd of de schietlijst zelf wel klopt, dus of de juiste veiligheidsafstanden, gewichten en 
artikelnummers bijvoorbeeld zijn opgenomen. Dit wordt gedaan o.a. aan de hand van de gegevens in de VROM 
tabel. 
 
Autorisatie 
 
Uitvoeren Opnieuw uitvoeren Overslaan 

Systeem/Medewerker Systeem/Medewerker Niemand 
 
Formulier 
Naam:   Vergunningverlening 
Tabblad:  4. Schietlijst acceptatie 
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Informatie 
element Label Control Brdt Variabele Type Verplicht Wijzig- 

baar 

- Goedkeuring Radio 
buttons - V_goedkeuring Boolean Ja Ja 

 
Activiteit Uitvoerende Invoer Verwerking Waarmee Uitvoer 

Extractie 

informatie  
Systeem 

Digitale 

aanvraag 

 

Het formulier wordt automatisch gevuld met de data elementen zoals 

in de instructietabel hierboven weergegeven. Alleen ‘goedkeuring’ 

wordt standaard op “leeg” gezet. 

- 
Ingevuld 

formulier 

Controleer 

verzekering 

gegevens 

Medewerker 
Ingevuld 

formulier 

De medewerker controleert of de gegevens kloppen. Eventueel door 

op de knop “Afschrift geldige polis” te drukken om een afschrikt van 

de geldige polis te bekijken in een nieuw venster. Bij een kloppende 

verzekering stelt de medewerker radio button’goedkeurging’ in op 

“Goedgekeurd”. 

Afschrift 
Goedgekeurde 

gegevens 
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4.1.6. Locatie / werkplan acceptatie 

SPLIT

Controle
locatie

Controle 
werkplan

JOIN

Bepalen of 
informatie 

afdoende is

Controle of elders 
ook aanvullende 

informatie nodig is

Verzoek om 
aanvullende 
informatie

Ontvangst 
aanvullende 
informatie
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Beschrijving 
Hier worden veel zaken gecontroleerd: of er een procedure is opgenomen voor weigeraars. De omgevingstekening 
moet voorzien zijn van plaats publiek, vluchtroutes, hulpdiensten, brandblusmiddelen en afzetting. Er moet worden 
gecontroleerd of er gebouwen, waterwegen of rijkswegen binnen de zone liggen, in het bijzonder een woning met 
rieten dak of een WMS-inrichting. Verder moet er ook worden gecontroleerd of er zich dieren of veel bomen 
bevinden in de zone. 
Er wordt nagegaan of de afsteeklocatie in een natuurbeschermingsgebied, habitat- of vogelrichtlijngebied ligt en of het 
vuurwerk effect heeft binnen een aangrenzende gemeente. Het moet duidelijk zijn of de afsteeklocatie binnen, buiten 
of in een tent is gesitueerd en in overeenstemming met de eigenaar. Ook moet duidelijk zijn of er elektrisch danwel 
handmatig wordt afgestoken. 
Op basis van de locatie informatie kan worden besloten dat een locatiebezoek noodzakelijk is. 
 
Autorisatie 
 
Uitvoeren Opnieuw uitvoeren Overslaan 

Medewerker Medewerker Niemand 
 
Formulier 
Naam:   Vergunningverlening 
Tabblad:  5. Locatie / werkplan acceptatie 
 

2. Verzekering
validatie

4. Schietlijst 
acceptatie

5. Werkplan gegevens

6. Concept beschikking 7. Definitieve
Beschikking

1. Aanvrager
acceptatie

3. Aanvraag 
acceptatie

Locatie :

Adres :

Plaats :

Locatiebezoek / 
Extra toelichting :

Plattegrond 
bekijken

Omgevingstekening 
bekijken

Nog niet goedgekeurd Goedgekeurd

Satellietbeeld 
opzoeken

Verzoek om aanvullende
informatie

5. Locatie / werkplan
acceptatie

Risico analyse 
bekijken Schietlijst bekijken
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Informatie 

element Label Control Brdt Variabele Type Verplicht Wijzig- 
baar 

40. Locatie Locatie Combobox 180 A_locatie String Ja Nee 
41. Adres Adres Combobox 180 A_adres String Ja Nee 
41. Adres Plaats Combobox 180 A_plaats String Ja Nee 

35. Locatie-
bezoek 

Locatiebezoek 
/ Extra 

toelichting 
Text area 300 A_locatiebezoek String Nee Ja 

- Goedkeuring Radio 
buttons - V_goedkeuring Boolean Ja Ja 

 
 

 

Activiteit 
Uitvoerende Invoer Verwerking Waarmee Uitvoer 

Bepalen of 

informatie 

afdoende is 

Medewerker 
Ingevuld 

formulier 

De medewerker controleert of de gegevens allemaal ingevuld zijn. In 

het bijzonder wordt gekeken of de juiste plattegrond en 

omgevingstekeningen zijn mee verzonden. 

- 
Proces-

voortgang 

Controle of 

elders ook 

aanvullende 

informatie nodig 

is 

Medewerker 
Ingevuld 

formulier 

Er is gebleken dat de medewerker aanvullende informatie nodig 

heeft. Nu gaat de medewerker eerst de andere controles uitvoeren, 

en pas als is achterhaald voor elke controle of er aanvullende 

informatie nodig is, dan wordt hierom gevraagd. 

Eventuele parallelle aanvullende informatie verzoeken worden 

tegelijkertijd tot uitvoering gebracht. In het originele ontwerp betreft 

dit alleen de processen “Aanvraag acceptatie” en “Locatie / werkplan 

acceptatie”. 

- 
Proces-

voortgang 

Verzoek om 

aanvullende 

informatie 

Medewerker 

Kennis van 

benodigde 

aanvullende 

informatie 

De medewerker weet welke informatie nog ontbreekt of onvolledig 

is, en door op de knop “Verzoek om aanvullende informatie” te 

drukken, wordt er een standaarddocument in Word geopend. Een 

voorbeeld van dit standaarddocument is te vinden in de digitale 

bijlagen, maar ook in dit document als Bijlage 6.2. 

- 

Brief verzoek 

om aanvullende 

informatie 

Ontvangst 

aanvullende 

informatie 

Medewerker 
Aanvullende 

informatie 

De medewerker past de gegevens in het systeem aan, met behulp van 

de aanvullende informatie die ontvangen is. 
- 

Proces-

voortgang 

SPLIT - 
Volledige 

gegevens 

Dit is een dummy-activiteit, nodig om het proces juist te modelleren 

in 2 parallelle paden. Er gebeurt hier verder niets. 
- - 

Controle locatie Medewerker 
Volledige 

gegevens 

Hier controleert de medewerker of de locatie wel geschikt is voor het 

evenement. Via de knoppen “Plattegrond bekijken” en 

“Omgevingstekening bekijken” kan de omgeving worden ingeschat. 

Verder kunnen deze plaatjes worden vergeleken met een 

satellietbeeld dat opgezocht kan worden. De knop “Satellietbeeld 

opzoeken” verwijst door naar een… 

INTERNET 
Proces-

voortgang 

Controle 

werkplan 
Medewerker 

Volledige 

gegevens 

De medewerker controleert de risico-analyse of het werkplan. Door 

op de bijbehorende knop te drukken wordt het werkplan/de risico 

analyse geopend. Hier kan de medewerker zien met welke zaken 

rekening is gehouden, en of dit voldoende is. Bepaalde zaken zijn 

afhankelijk van de locatie of de schietlijst, vandaar dat deze ook nog 

op te zoeken zijn vanuit dit scherm. 

- 
Proces-

voortgang 
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Activiteit 
Uitvoerende Invoer Verwerking Waarmee Uitvoer 

JOIN - 
Volledige 

gegevens 

Dit is een dummy-activiteit, nodig om het proces juist te modelleren 

in 2 parallelle paden. Er gebeurt hier verder niets. 
- 

Goedgekeurde 

gegevens 
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4.1.7. Opstellen beschikking 

 
Beschrijving 
Afhankelijk van alle acceptaties. Als één van de acceptatie elementen niet positief wordt afgesloten, dan wordt de 
aanvraag geweigerd. Zo niet, dan wordt er een conceptbeschikking opgesteld waarbij gebruik wordt gemaakt van het 
Selectie pakket standaard voorschriften(11). 
In feite wordt hier een soort brief geschreven (de beschikking) die voor een deel standaard is en voor een deel 
gevalsspecifiek. 
Daarnaast wordt de beschikking juridisch getoetst. 
 
Autorisatie 
 
Uitvoeren Opnieuw uitvoeren Overslaan 

Medewerker Medewerker Niemand 
 
Formulier 
Naam:   Vergunningverlening 
Tabblad:  6. Concept beschikking 
 

 
 
Informatie 

element Label Control Brdt Variabele Type Verplicht Wijzig- 
baar 

- Burgemeester Checkbox - ADV_1 Boolean Ja Nee 
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Informatie 
element Label Control Brdt Variabele Type Verplicht Wijzig- 

baar 

- Regionale 
brandweer Checkbox - ADV_2 Boolean Ja Nee 

- Gedeputeerde 
Staten Checkbox - ADV_3 Boolean Ja Nee 

- Arbeids-
inspectie Checkbox - ADV_4 Boolean Ja Nee 

- Rijkswaterstaat Checkbox - ADV_5 Boolean Ja Ja 

- Luchtmacht Checkbox - ADV_6 Boolean Ja Ja 

- Goedkeuring Radio 
buttons - V_goedkeuring Boolean Ja Ja 

 
Activiteit Uitvoerende Invoer Verwerking Waarmee Uitvoer 

Opstellen 

concept-

beschikking  

Systeem / 

Medewerker 

Goedgekeur

de gegevens 

Als alle hiervoor beschreven processen zijn doorlopen, wordt dit 

formulier beschikbaar. De medewerker drukt op de knop “Maak 

conceptbeschikking” en het systeem opent in Word een gegenereerde 

conceptbeschikking, gebaseerd op het standaarddocument in Bijlage 

6.3. 

De medewerker kijkt of alles in orde is, en past het document 

eventueel aan, alvorens het op te slaan in het systeem en uit te 

printen. 

- 
Concept 

beschikking 

Juridische 

toetsing 

Juridisch 

collega / 

Medewerker 

Concept 

beschikking 

De conceptbeschikking wordt aan een juridisch collega voorgelegd en 

getoetst. Opmerkingen en voorgestelde wijzigingen worden aan de 

medewerker gegeven. 

De medewerker kan door op de knop “Pas conceptbeschikking aan” te 

drukken, de wijzigingen in het document aanbrengen op een 

vergelijkbare manier als in de vorige stap. De nu vastgestelde 

definitieve beschikking wordt wederom opgeslagen in het systeem. 

Vervolgens maakt de medewerker een keuze uit een aantal adviseurs. 

De eerste 4 worden altijd aangeschreven, Rijkswaterstaat hoeft alleen 

in gelegenheid te worden gesteld advies uit te brengen als het 

evenement plaats vindt in de nabijheid van rijkswegen of 

waterwegen, en de luchtmacht alleen als het zichzelf voortstuwend 

vuurwerk betreft dat een bepaalde hoogte kan bereiken. De 

medewerker kan zelf bepalen wanneer dit het geval is, en selecteert 

indien nodig de juiste extra adviseurs. 

Vervolgens drukt de medewerker op de knop “Maak adviesbrief”. Nu 

wordt een document gegenereerd in Word aan de hand van het 

standaarddocument zoals in Bijlage 6.4. De medewerker kan deze 

standaardbrieven indien nodig weer aanpassen. 

Door op de knop “Bekijk adressen / pas aan” te drukken, kunnen alle 

mogelijke contactadressen in een lijstje worden opgevraagd en ook 

eventueel worden aangepast. Dit lijstje wordt bijgehouden in het 

systeem. Zo kan de medewerker die de brieven zojuist heeft 

gegenereerd, eenvoudig de ontvangers opzoeken. 

Als dit alles is gebeurd, klikt de medewerker de Radio Button aan, 

zodat het systeem weet dat deze stap afgehandeld is door de 

medewerker. 

- Adviesbrief 
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Activiteit Uitvoerende Invoer Verwerking Waarmee Uitvoer 

Nu worden automatisch de relevante gegevens (de goedgekeurde 

conceptbeschikking) naar het FLITS-systeem verstuurd, volgens het 

afgesproken protocol. Hierbij wordt aangegeven dat het de concept-

gegevens betreft, voor de duidelijkheid. 

 
4.1.8. Verzoek en ontvangen advies 

Adviseurs 
selectie

Allen Geen 
luchtmacht

Geen Rijks-
waterstaat

Geen 
luchtmacht of 

Rijkswaterstaat

Burge-
meester a

Brandweer
a GS a AI a

Burge-
meester b

Luchtmacht
a

Rijkswater-
staat a

Brandweer
b

GS b AI b Luchtmacht
b

Rijkswater-
staat b

Adviezen 
combineren

 
Beschrijving 
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Er wordt een selectie gemaakt uit de mogelijke adviesorganen, afhankelijk van de inhoud van de aanvraag. Vervolgens 
wordt er gewacht tot de vastgestelde reactie termijn van 2 weken is verlopen. 
 
Autorisatie 
Uitvoeren Opnieuw uitvoeren Overslaan 

Medewerker Medewerker Niemand 
 

Activiteit Uitvoerende Invoer Verwerking Waarmee Uitvoer 

Adviseurs 

selectie  

Systeem / 

Medewerker 
Adviesbrief 

In het vorige subproces heeft de medewerker een selectie gemaakt uit 

het aantal mogelijke adviesorganen. Deze selectie is in dit proces 

nogmaals expliciet gemaakt om het proces goed te kunnen laten 

verlopen. 

- - 

Allen - Adviesbrief Alle organen worden aangeschreven. - - 

Geen 

Rijkswaterstaat 
- Adviesbrief 

Alle organen behalve Rijkswaterstaat worden aangeschreven. (Er gaat 

een dummy token naar de output plaats van Rijkswaterstaat) 
- - 

Geen luchtmacht - Adviesbrief Alle organen behalve de luchtmacht worden aangeschreven. - - 

Geen luchtmacht 

of 

Rijkswaterstaat 

- Adviesbrief 
Alle organen behalve de luchtmacht en Rijkswaterstaat worden 

aangeschreven. 
- - 

… a Adviesorgaan Adviesbrief 
Voor elk mogelijk adviesorgaan is hier een proces van aangemaakt. 

De “a-versies” symboliseren het uitbrengen van advies door het 

desbetreffende orgaan, de “b-versies” het verlopen van de 

vastgestelde periode van 2 weken voordat er advies is uitgebracht, en 

dus geen ontvangen advies van die partij. Dit is in alle gevallen geen 

probleem, behalve bij de burgemeester, deze moet akkoord gaan, 

anders gaat het evenement niet door. 

- Advies 

… b Adviesorgaan Adviesbrief - Advies 

Adviezen 

combineren 
Medewerker Adviezen 

Als de 2 weken verstreken zijn, verzamelt de medewerker alle 

ontvangen adviezen om ze te verwerken in de definitieve beschikking. 
- Verzameladvies 
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4.1.9. Definitieve beschikking opstellen 

 
Beschrijving 
Alle ontvangen adviezen worden verwerkt in de beschikking en de beschikking wordt nogmaals juridisch getoetst, 
alvorens hij vastgesteld wordt. 
 
Autorisatie 
 
Uitvoeren Opnieuw uitvoeren Overslaan 

Medewerker Medewerker Niemand 
 
Formulier 
Naam:   Vergunningverlening 
Tabblad:  7. Definitieve beschikking 
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Informatie 
element Label Control Brdt Variabele Type Verplicht Wijzig- 

baar 
- Burgemeester Checkbox - ADV_1 Boolean Ja Nee 

- Regionale 
brandweer Checkbox - ADV_2 Boolean Ja Nee 

- Gedeputeerde 
Staten Checkbox - ADV_3 Boolean Ja Nee 

- Arbeids-
inspectie Checkbox - ADV_4 Boolean Ja Nee 

- Rijkswaterstaat Checkbox - ADV_5 Boolean Ja Nee 

- Luchtmacht Checkbox - ADV_6 Boolean Ja Nee 
 

Activiteit Uitvoerende Invoer Verwerking Waarmee Uitvoer 

Opstellen 

concept-

beschikking  

Systeem / 

Medewerker 

Vastgestelde 

concept-

beschikking 

en adviezen 

Als alle hiervoor beschreven processen zijn doorlopen, wordt dit 

formulier beschikbaar. De medewerker drukt op de knop “Maak  

definitieve beschikking” en het systeem opent in Word de opgeslagen 

conceptbeschikking, horende bij deze zaak. 

De medewerker kijkt of alles in orde is, en past het document 

eventueel aan, alvorens het op te slaan in het systeem en uit te 

printen. 

- 
Definitieve 

beschikking 

Juridische 

toetsing 

Juridisch 

collega / 

Medewerker 

Definitieve 

beschikking 

De definitieve beschikking wordt aan een juridisch collega voorgelegd 

en getoetst. Opmerkingen en voorgestelde wijzigingen worden aan 

de medewerker gegeven. 

De medewerker kan door op de knop “Pas definitieve beschikking 

aan” te drukken, de wijzigingen in het document aanbrengen op een 

vergelijkbare manier als in de vorige stap. De nu vastgestelde 

definitieve beschikking wordt wederom opgeslagen in het systeem. 

- 

Vastgestelde 

definitieve 

beschikking 

Informeren 

belang-

hebbenden 

Medewerker 

Vastgestelde 

definitieve 

beschikking 

Vervolgens drukt de medewerker op de knop “Maak informatie 

brief”. Nu wordt een document gegenereerd in Word aan de hand 

van het standaarddocument zoals in Bijlage 6.5. De medewerker kan 

deze standaardbrieven indien nodig weer aanpassen. 

Door op de knop “Bekijk adressen / pas aan” te drukken, kunnen alle 

mogelijke contactadressen in een lijstje worden opgevraagd en ook 

eventueel worden aangepast. Dit lijstje wordt bijgehouden in het 

systeem. Zo kan de medewerker die de brieven zojuist heeft 

gegenereerd, eenvoudig de ontvangers opzoeken. 

Als dit alles is gebeurd, klikt de medewerker op de knop “Zaak 

afsluiten” om het systeem te laten weten dat deze zaak is afgehandeld. 

Nu worden automatisch de relevante gegevens (de goedgekeurde 

definitieve beschikking) naar het FLITS-systeem verstuurd, volgens 

het afgesproken protocol. Hierbij wordt aangegeven dat het de 

definitieve gegevens betreft, voor de duidelijkheid. 

 

Informatiebrief 

/ afgesloten 

zaak 

 
 

4.2. Actoren  
Actor Verantwoordelijkheden 

Bureauhoofd Leidinggevende over de medewerkers. 
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Actor Verantwoordelijkheden 

Medewerker De vergunningverleners, degenen die de meeste werkzaamheden uitvoeren en het proces dus daadwerkelijk sturen. 

Juridisch medewerker Juridische medewerkers worden ingeschakeld om de beschikking juridisch te toetsen, en zijn dus verantwoordelijk 

voor de juridische geldigheid. (Waarschijnlijk geen directe interactie met het systeem) 

Adviesorgaan Slechts verantwoordelijk over het advies dat ze uitbrengt. (Waarschijnlijk geen directe interactie met het systeem) 

Burgemeester De burgemeester van de gemeente waar het evenement plaats moet gaan vinden kan eigenhandig een aanvraag 

weigeren of toelaten (mits juist beargumenteerd). (Geen directe interactie met het systeem) 

Rollen Niemand

Bureauhoofd

Medewerker

Juridisch medewerker

Adviesorgaan Burgemeester

Iedereen
 

 

4.3. Meldingen 
 
Meldingen zijn grotendeels vergelijkbaar met ontbrandingstoestemmingen. Er valt echter een groot aantal stappen uit 
het proces weg als het om meldingen gaat. Dit proces is weergegeven in Figuur 4.10. 
Secties 4.1.1 t/m 4.1.7 blijven plaatsvinden in dit proces, wat erna gebeurt is echter anders: er wordt geen advies 
gevraagd aan de verschillende partijen, ze worden alleen ingelicht dat er een (kleine) ontbranding plaats gaat vinden. 
De provincie heeft de keus dus al gemaakt, zonder eerst advies te vragen. De laatste activiteit uit Sectie 4.1.7 wordt 
dus vervangen door de laatste activiteit uit Sectie 4.1.9. 
Mits de beschikking niet door de juridische toetsing of de aanvraag niet door beoordeling heen komt, wordt de 
aanvraag direct geweigerd en wordt er een brief niet akkoord opgemaakt en gestuurd naar de betrokkenen. Wordt de 
aanvraag goedgekeurd, dan wordt er in plaats van een document als in Bijlage 6.5, een brief akkoord opgemaakt. Deze 
standaardbrieven zijn, net zoals de andere standaardbrieven, terug te vinden in [HBW].  
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Figuur 4.10 – Het vergunningverleningsproces in het geval van een melding 

 

Figuur 4.11 – Vergunningverlenersscherm bij laatste stap in het geval van een melding 

Aangezien het laatste deel in het verwerkingsproces wegvalt, kan een melding ook een stuk sneller verwerkt worden 
dan een aanvraag van een ontbrandingstoestemming. Daarnaast valt ook de eis van het publiceren van de beschikking 
6 weken van tevoren weg. Hierdoor staat er een streef-doorlooptijd van 2 weken voor. 
Er kan echter maar in één geval met een melding volstaan worden: Als er ten hoogste 10 kilogram theatervuurwerk 
of 100 kilogram consumentenvuurwerk tot ontbranding wordt gebracht. Uiteraard gelden de beperkingen op het 
gebied van toepassingsvergunningen en certificaten van vakbekwaamheid ook voor meldingen. 
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4.4. Aanvraagformulieren 
 
In deze sectie worden de concept-formulieren gedeeld die de aanvrager zou kunnen gebruiken om zijn aanvraag 
digitaal te plaatsen. 
 

Aanvraag OntbrandingstoestemmingAanvraag Ontbrandingstoestemming

1. Gegevens aanvrager
Bedrijf X

Toepassingsvergunning

Bedrijfsnaam* :

Adres* : Postbus :

Postcode* : Postcode :

Plaats / Land* : Plaats / Land :

Telefoon* :

Mobiel :

E-mailadres* :

Faxnummer :

Contactpersoon 
bedrijf* :

Kenmerk* :

Datum afgifte* :

Verleend door* :

Certificaathouder - Kenmerk
------------------------------------------
Certificaathouder A - 00901AC
Certificaathouder B - 00901AD
Certificaathouder C - 00901AX
Certificaathouder D - 00901AD
Certificaathouder E - 00901AE

Gegevens persoonscertificaten 
vuurwerkdeskundigen door KIWA*:

Upload Excel bestand
met lijst certificaathouders

Download 
voorbeeld lijst

Opgegeven certificaathouders :

<< Terug Verder >> Tussentijds bewaren

* = invoer verplicht

Looptijd* :

Verzekerd bij* :

Polisnummer* :

Upload afschrift 
geldige polis

Jaarlijks stilzwijgende 
verlenging* ? Ja Nee

Afschrift nog niet bijgevoegd

?

Alle informatie op dit 
eerste scherm moet 

“vooraf” ingevuld zijn op 
basis van de vorige 

aanvraag. De gegevens 
kunnen wel nog worden 

aangepast eventueel.

Gebruikersnaam of 
wachtwoord veranderen

Klik op “?“ voor een korte uitleg

Klik op “?“ voor een korte uitleg

Upload afschrift 
toepassingsvergunning

 

Figuur 4.12 – Ontwerp scherm aanvrager (aanvrager gegevens) 
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De formulierschermen zijn ontworpen, hoofdzakelijk naar aanleiding van de informatie elementen structuur, en een 
document dat voor dit project van start ging, was opgesteld, waarin de analoge benodigde gegevens waren 
verzameld. Dit document is opgenomen in Bijlage 6.6. Daarna is het met verschillende personen besproken, zoals de 
mensen van vergunningverlening, maar ook de ontwikkelaar van de formulieren. 
 
De aanvrager zal een klein aantal schermen moeten invullen, waarvan de eerste alleen eigen gegevens betreft, en 
daardoor ook niet bij elke aanvraag opnieuw hoeft te worden ingevuld, slechts lichtelijk aangepast indien nodig 
(veranderde contactgegevens bijvoorbeeld). Ook dit draagt bij aan het gemak van de aanvragers, en dit is een 
expliciet verzoek geweest gedurende het project, waaraan voldaan is. Het is nu niet langer nodig dat aanvragers voor 
elke ontbranding de volledige contact-, verzekerings-, toepassingsvergunning- en certificaathouders-gegevens in te 
vullen. Het genoemde scherm ziet u in Figuur 4.12. 
Het enige scherm dat wel moet worden ingevuld, is het scherm afgebeeld in Figuur 4.13. 
 

Aanvraag OntbrandingstoestemmingAanvraag Ontbrandingstoestemming ?

Algemene informatie vuurwerkevenement

<< Terug Verder >> Tussentijds bewaren

* = invoer verplicht

Soort evenement* :

Contactpersoon organisatie evenement* :

Telefoonnummer contactpersoon* :

Locatie* :

Adres* :

Plaats* :

Datum vuurwerkevenement* :

Begin opbouw* (maximale toegestane marge van een half uur) :

Tijdstip afsteken* (maximale toegestane marge van een half uur) :

Einde afsteken* (maximale toegestane marge van een half uur) :

DD-MM-JJJJ  (bijvoorbeeld 01-01-2008)

uu

uu

uu

:

:

:

mm

mm

mm

uur

uur

uur

Ontbrandingstoestemming

Melding

Ruimte voor extra
toelichting :

 

Figuur 4.13 – Ontwerp scherm aanvrager (aanvraag gegevens) 

Het laatste scherm dat de aanvrager dient af te handelen volgt in Figuur 4.14. 
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Aanvraag OntbrandingstoestemmingAanvraag Ontbrandingstoestemming ?

Werkplan

<< Terug Verder >> Tussentijds bewaren

* = invoer verplicht
Verzenden van formulier / 

Aanvraag doen

Upload Excel bestand schietlijst

Upload Excel bestand risico-analyse

Upload overzichtstekening

Upload plattegrond van de locatie**

Schietlijst nog niet bijgevoegd

Risico-analyse nog niet bijgevoegd

Overzichtstekening nog niet bijgevoegd

Plattegrond nog niet bijgevoegd

** = niet verplicht bij evenementen 
met PSE

Download voorbeeld
bestand schietlijst

Download voorbeeld
bestand risico-analyse

Klik op “?“ voor een korte uitleg

Ik heb alle gegevens naar waarheid ingevuld en
de gegevens zijn compleet.
De aanvraag kan in behandeling worden genomen.

Heeft u ook gedacht aan:

Natura 2000 gebieden

Flora- en Faunawet

Natuurbescherming Wet

Vogel- en Habitatrichtlijn

 

Figuur 4.14 - Ontwerp scherm aanvrager (werkplan gegevens) 

In Figuur 4.14 is een aantal knoppen te zien, en geen invoervelden. Hier wordt namelijk alleen verwacht dat 
informatie die al opgeslagen is op de computer van de aanvrager (zoals de lijst met te gebruiken vuurwerkartikelen) 
wordt gekoppeld aan de aanvraag. Zodoende hoeft de aanvrager niet langer lijsten van gegevens over te schrijven in 
een officieel aanvraagformulier, maar kunnen de gegevens direct worden gekoppeld. Eventueel gebeurt dit met een 
conversie tussenslag, mocht de aanvrager een ander formaat dan het vereiste prefereren, maar dat is een simpele 
automatisch af te handelen taak. 
 
Ook dit laatste scherm draagt bij aan het gemak van de aanvrager, aangezien nu voortaan met digitale gegevens kan 
worden gewerkt, en deze gegevens niet analoog hoeven te worden opgeschreven/overgeschreven etc. maar digitaal 
direct kunnen worden toegepast. 
 
Overigens zal er voorafgaand aan deze schermen, ook een inlogscherm komen, met gebruikersnaam en wachtwoord. 
Hierbij zullen alle bezitters van een toepassingsvergunning een persoonlijke inlognaam krijgen en een wachtwoord, 
waarmee ze kunnen inloggen. Op deze manier kan de informatie die bij die aanvrager hoort, meteen worden 
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opgevraagd, waardoor de aanvrager gelijkblijvende (aanvrager-)gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren, bovendien 
is het een vorm van beveiliging, waardoor niet-toepassingsvergunning-bezitters geen aanvragen kunnen doen. 
 
Alle gegevens worden ingevuld, en het formulier kan pas verstuurd worden, als ook daadwerkelijk alles is ingevuld. 
De knoppen in Figuur 4.14 in het panel Heeft u ook gedacht aan: verwijzen naar internet-sites waarop deze informatie 
nauwkeurig is op te zoeken, zodat de aanvrager meteen kan zien of bijvoorbeeld de ontbranding in een niet 
toegestaan gebied gepland is, en dus zeker zou worden afgekeurd. 
 
Er is ook een mogelijkheid om de risico-analyse tabel en/of de schietlijst tabel op een andere manier toe te passen op 
het formulier, namelijk door de tabel in het formulier in te bedden, en het online invulbaar te maken. Hierdoor is 
gemakkelijker te garanderen dat de informatie op de juiste manier aankomt, en bovendien is het tastbaarder voor de 
aanvrager. Daarnaast zal het nauwelijks extra moeite hoeven kosten, aangezien de informatie in de eventueel al 
digitaal aanwezige tabel op de computer van de aanvrager eenvoudig gekopiëerd kan worden. 
Ook is het mogelijk een soort keuze-tabel te implementeren, waarbij via drop-down boxes bijvoorbeeld de 
vuurwerkartikelen geselecteerd kunnen worden, waarbij automatisch de afmetingen etc. in de tabel te staan komen. 
Het gebruiksgemak hiervan spreekt voor zich, een “nadeel” is dan dat de aanvrager pas de tabel zou kunnen invullen 
als hij een internetverbinding heeft. 
Het is ook een optie om beide varianten aan te bieden: de upload-bare tabel, ofwel de online eenvoudig invulbare 
tabel, zodat de gebruiker zelf kan kiezen wat het prettigst is. 
 
Om een voorbeeld van de besproken tabellen te zien, kunt u Bijlage 6.6 raadplegen. 
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4.5. Verdere opmerkingen 
 

 Het moet ten alle tijden mogelijk zijn om gegevens aan te passen voor vergunningverleners. Zo moeten ze 
ook in staat zijn om eventuele aanvullende informatie eenvoudig toe te voegen aan de aanvraag (hetzij 
bijlages, hetzij textuele informatie). 

 Het moet ten alle tijden mogelijk zijn om een aanvraag te annuleren. Als dit gebeurd, dan moeten natuurlijk 
wel alle betrokken partijen op de hoogte gesteld worden. 

 De vergunningverleners moeten zelf kunnen kiezen welke zaak ze behandelen, en ook elkaars zaken kunnen 
afmaken indien nodig. 

 De status van afhandeling van elke zaak wordt door het systeem bijgehouden, en het systeem houdt ook bij 
hoeveel tijd er nog over is, vòòr de ontbranding plaats gaat vinden (en hoeveel tijd er nog is voor de 
vergunningverleners om de volgende stap in de zaak te gaan doen). Op deze manier kunnen de zaken worden 
geprioritiseerd naar spoed. Als de behandeling van een zaak achter ligt op schema (er is bijvoorbeeld nog 
geen concept-beschikking gemaakt, maar de ontbranding is al over een week), dan wordt dit aangegeven met 
een opvallende kleur, of eventueel een symbool zoals een uitroepteken, maar géén pop-ups. 

 In FOWER moet een overzicht kunnen worden gegeven van: 
- het verloop van een specifieke zaak (met data per stap of status-wissel) 
- het verloop van de zaken van een bedrijf en een ‘gemiddelde zaak’ (met data) 
- het verloop van alle behandelde zaken en een ‘gemiddelde zaak’ 
- een soort kalender waarin alle vastgestelde data van ontbrandingen, maar ook data van nog in concept-
beschikking zijnde aanvragen (uiteraard duidelijk aangegeven) overzichtelijk te zien zijn. 
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5. Referenties 
 
 
[HBW]  Het Betere Werk, terug te vinden op het intranet netwerk van de provincie onder: 

G:\ECL\Milieu\VAI_VPA\Kwaliteitszorg_Het_Betere_Werk\menu primaire processen.doc 
 Dit is een aantal documenten dat als leidraad dient voor het werk van de vergunningverleners. 

 
[CAF]  Concept Aanvraag Formulier, Zie Bijlage 6.6. 
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Het provinciehuis is vana f 
het centraal stati on bereik-
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte  Provinciehuis 
of met de treintaxi. 

***naam van de inrichting*** 
***ter attentie van*** 
***straat+huisnummer*** 
***postcode+woonplaats*** 

Onderwerp 

Ontvangstbevestiging ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. 
 
 
 
Geachte ***invoer tekst***, 
 
Hierbij bevestigen wij de ontvangst op       van uw aanvraag d.d.       voor een 
ontbrandingstoestemming als bedoeld in artikel 3.3.2., lid 3a Vuurwerkbesluit voor 
***activiteit*** op       om ***invoer tijd*** uur bij ***locatie*** te ***plaats***. 
 
Wellicht ten overvloede maken wij u erop attent dat het indienen van de melding u niet 
ontslaat van de verplichting om voor het mogen ontbranden van vuurwerk te beschikken 
over eventueel noodzakelijke vergunningen/ ontheffingen op grond van andere wet- en 
regelgeving van overige instanties. 
 
Aangezien de a fsteeklocatie zich in de nabijheid bevindt van een Vogelrichtlijngebied in 
het kader van de Natuurbeschermingswet, dient u hiervoor een aanvraag in te dienen bij 
ons bureau Natuur en Landschap. 
 
Voor informatie kunt u zich wenden tot de behandelend ambtenaar  
***geslacht*** ***naam*** van het bureau ***bureau*** van de directie Ecologie 
(tel. 073 68***telefoon***). 
 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 
 
 
 
***bureauhoofd***, 
bureauhoofd ***bureau***. 
 
 
 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

info@brabant.nl 

www.brabant.nl 

Bank ING 67.45.60.043 

Postbank 1070176 

Datum 

<|vraag;datum|> 

Ons kenmerk 

<|vraag;ons kenmerk|> 

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

<|vraag;contactpersoon|> 

Directie 

Ecologie 

Telefoon 

(073) 68<|vraag; telnr|> 

Fax 

(073) 680 76 41 

Bijlage(n) 

- 

E-mail 

<|V raag;e-mail|> 

 

6. Bijlagen 
 

6.1. Standaard document: Ontvangstbevestiging 
 
 

mailto:info@brabant.nl
http://www.brabant.nl
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Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

info@brabant.nl 

www.brabant.nl 

Bank ING 67.45.60.043 

Postbank 1070176 

Onderwerp  
Aanvraag ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. 
 
 
 
 
 
 
Hierbij doen wij u toekomen de op       bij ons ingediende aanvraag om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in 
artikel 3.3.2, lid 3a Vuurwerkbesluit van ***naam van de inrichting*** voor ***activiteit*** op       om ***invoer 
tijd*** uur bij ***locatie*** te ***plaats***. 
 
De concept-beschikking zullen wij u zo spoedig mogelijk doen toekomen, waarna wij u in de gelegenheid stellen ons 
te adviseren. 
 
Voor informatie kunt u zich wenden tot de behandelend ambtenaar ***geslacht*** ***naam*** van het bureau 
***bureau*** van de directie Ecologie (tel. 073 68***telefoon***). 
 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 
 
 
 
***bureauhoofd***, 
bureauhoofd ***bureau***. 
 
 
 
Bijlagen:  
1x aanvraag ontbrandingstoestemming  

mailto:info@brabant.nl
http://www.brabant.nl
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Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik -
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis 
of met de treintaxi. 

***naam van de inrichting*** 
***ter attentie van*** 
***straat+huisnummer*** 
***postcode+woonplaats*** 
 

Onderwerp 

Verzoek aanvullende gegevens. 
 
 
 
 
Geachte ***invoer tekst***, 
 
In antwoord op uw aanvraag d.d.       die wij ontvingen op      , waarbij u verzoekt 
om een ontbrandingstoestemming krachtens artikel 3.3.2, lid 3a Vuurwerkbesluit voor 
***activiteit*** op       om ***invoer tijd*** uur bij ***locatie*** te ***plaats***, 
delen wij u het volgende mede. 
 
Bij een aanvraag om ontbrandingstoestemming moet een aantal gegevens worden 
overgelegd. In het Vuurwerkbesluit staat vermeld welke gegevens dit ten minste moeten 
zijn. 
Deze gegevens zijn nodig om te kunnen beoordelen of de gevraagde toestemming al dan 
niet kan worden verleend. 
 
Na het beoordelen van uw aanvraag hebben wij de volgende opmerkingen:  
***blok*** 
 
Wij verzoeken u uw aanvraag vóór ***datum*** in bovenstaande zin aan te vullen en bij 
ons in te dienen. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 
 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

info@brabant.nl 

www.brabant.nl 

Bank ING 67.45.60.043 

Postbank 1070176 

Datum 

<|vraag;datum|> 

Ons kenmerk 

<|vraag;ons kenmerk|> 

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

<|vraag;contactpersoon|> 

Directie 

Ecologie 

Telefoon 

(073) 68<|vraag; telnr|> 

Fax 

(073) 680 76 41 

Bijlage(n) 

3 

E-mail 

<|Vraag;e-mail|> 

 
 

6.2. Standaard document: Verzoek om aanvullende gegevens 

mailto:info@brabant.nl
http://www.brabant.nl
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Voor informatie kunt u zich wenden tot de behandelend ambtenaar  
***geslacht*** ***naam*** van het bureau  van de directie Ecologie (tel. 073 68***telefoon***). 
 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 
 
 
 
 
***bureauhoofd***, 
bureauhoofd ***bureau***. 
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6.3. Standaard document: Concept beschikking 
Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

info@brabant.nl 

www.brabant.nl 

Bank ING 67.45.60.043 

Postbank 1070176 

CONCEPT-BESCHIKKING 
 

 

 

 

##Onderwerp 

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. 
Nummer 

      
 Directie 

Ecolog
ie 

 
 
 
 
BESCHIKKING van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op het verzoek van ***naam van de 
inrichting*** te ***plaats***. Het verzoek betreft een aanvraag om een ontbrandingstoestemming als 
bedoeld in artikel 3.3.2, lid 3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van , ten 
behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen op 
***datum evenement***  ***locatie evenement*** te ***plaats evenement***. De opbouw begint  
***begin opbouwtijd*** uur en de ontbranding vindt plaats  ***begin afsteektijd*** uur gedurende 
***duur afsteken*** minuten. 
 
 
Procedure 
 
De aanvraag is bij ons ingekomen op ***aanvraagdatum*** en geregistreerd onder zaaknummer 
***zaaknummer***. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op ***datum aanvulling***. De 
aanvulling betreft ***omschrijving aanvulling***.  
 
De aanvraag hebben wij bij brief van ***datum ontvangstbevestiging*** verzonden aan de betrokken 
adviseurs, te weten: 
- de burgemeester van de gemeente ***gemeente***; 
- het college van Gedeputeerde Staten van ***GS***; 
- de commandant van de Regionale brandweer ***brandweer***; 
- Commando Luchtstrijdkrachten, Afdeling Missie en Ondersteuning,  

Sectie Air Operations, Control; 
- Arbeidsinspectie, regio Zuid; 
- Minister van VROM, projectdirectie Externe Veiligheid/ipc 637. 

mailto:info@brabant.nl
http://www.brabant.nl
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Overwegingen 
 
Gelet op het gestelde in de aanvraag kan een toestemming onder zodanige beperkingen en voorschriften 
worden verleend dat het ontbranden en de daarbij behorende handelingen op een voor mens en milieu 
voldoende veilige wijze plaats kunnen vinden. 
 
 
II.A Overige wetgeving 
 
Aan de ontbrandingstoestemming zijn op grond van artikel 3.3.4, lid 2 Vuurwerkbesluit, beperkingen 
en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Naast deze 
beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke 
bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of welke in het belang zijn 
van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de vergunningvoorschriften van een 
ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het 
vuurwerkevenement zal evenwel door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan 
wordt aan bedoelde wetgeving. In de onderstaande tabel is de van toepassing zijnde wetgeving 
aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.  

 
Activiteit Van toepassing zijnde 

wetgeving 

- Het opbouwen, afsteken en afbreken van  
   vuurwerk 

Wet arbo 

- Instrueren en begeleiden van assistenten ten  
   behoeve van het vuurwerkevenement 

Wet arbo 

- Vervoer vuurwerk Wet vervoer gevaarlijke stoffen 
(ADR) 

- Evenement Algemene Plaatselijke 
Verordening 

 
III. Besluit 
 
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT; 
 
gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht; 
 
 

BESLUITEN: 
 
 
de gevraagde toestemming te verlenen; 
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dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de 
voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen; 
 

aan deze ontbrandingstoestemming de beperkingen en voorschriften te verbinden, welke in de bijlage 
van deze beschikking zijn opgenomen; 

 
dit besluit te zenden aan ***naam van de inrichting***; 
 
afschrift van dit besluit te zenden aan: 
 - de burgemeester van de gemeente ***gemeente***; 
 - het college van Gedeputeerde Staten van ***GS***; 
 - de commandant van de Regionale brandweer ***brandweer***; 
 - Commando Luchtstrijdkrachten, Afdeling Missie en Ondersteuning,  
  Sectie Air Operations, Control; 
 - de Arbeidsinspectie, regio Zuid; 
 - Minister van VROM, projectdirectie Externe Veiligheid/ipc 637. 
 
’s-Hertogenbosch,  
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 
 
 
 
ir. J.P.M. van Erdewijk,  
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven. 
 
 
Bezwaar 
Belanghebbenden die het met dit besluit niet eens zijn, kunnen schriftelijk bezwaar maken binnen 
zes weken na de verzending van dit besluit. Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van een 
handtekening, naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht 
en waarom u het met dat besluit niet eens bent. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:  
 
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie 
Postbus 90151  
5200 MC ’s-Hertogenbosch 
 
Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord “bezwaarschrift” te vermelden. 
Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 6808304,  
faxnummer (073) 6807616 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl. Wij wijzen u erop, dat het op dit 
moment nog niet mogelijk is om bezwaarschriften per e-mail in te dienen, omdat dan de wettelijk 
voorgeschreven handtekening op het bezwaarschrift ontbreekt. 
 
Degene die gebruik maakt van de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift kan op grond 
van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State een voorlopige voorziening vragen, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken 
belangen zulks vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 

mailto:bezwaar@brabant.nl
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6.4. Standaarddocument: Brieven met vraag om advies op concept 
beschikking 

 
***naam van de inrichting*** 
#***ter attentie van*** 
***straat+huisnummer*** 
***postcode+woonplaats*** 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

info@brabant.nl 

www.brabant.nl 

Bank ING 67.45.60.043 

Postbank 1070176 

Onderwerp 

Concept-beschikking op aanvraag ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. 
 
 
 
 
 
Geachte ***invoer tekst***, 
 
Hierbij doen wij u toekomen de concept-beschikking op uw aanvraag om een ontbrandingstoestemming krachtens 
artikel 3.3.2., lid 3a Vuurwerkbesluit voor ***activiteit*** op        ***invoer tijd*** uur  ***locatie*** te 
***plaats***. 
 
Voor informatie kunt u zich wenden tot de behandelend ambtenaar  
***geslacht*** ***naam*** van het bureau  van de directie Ecologie (tel. 073 68***telefoon***). 
 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 
 
 
 
***bureauhoofd***, 
bureauhoofd ***bureau***. 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  
1x concept-beschikking met voorschriften 
      

mailto:info@brabant.nl
http://www.brabant.nl
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De burgemeester van de gemeente  
#***invoer gemeente*** 
***naam burgemeester*** 
***invoer adres*** 
***invoer postcode_plaats*** 
 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

info@brabant.nl 

www.brabant.nl 

Bank ING 67.45.60.043 

Postbank 1070176 

Onderwerp 

Verzoek om verklaring van geen bezwaar met betrekking tot ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit.  
 
Geachte ***invoer naam***, 
 
Hierbij doen wij u toekomen de  op de aanvraag van ***naam van de inrichting*** om een ontbrandingstoestemming 
krachtens artikel 3.3.2., lid 3a Vuurwerkbesluit voor ***activiteit*** op       om ***invoer tijd*** uur bij 
***locatie*** te ***plaats***. 
 
De aanvraag is reeds in uw bezit.  
 
Verklaring van geen bezwaar 
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.3.4, lid 5 van het Vuurwerk-besluit verzoeken wij u om, indien er in 
verband met de veiligheid geen bezwaar bestaat voor het afsteken van vuurwerk binnen uw gemeente, een verklaring 
van geen bezwaar aan ons toe te zenden. Aan een dergelijke verklaring plegen geen voorschriften te worden 
verbonden. Wel stellen wij u in de gelegenheid om ons te adviseren betreffende de aan de ontbrandingstoestemming 
te verbinden voorschriften.  
 
Gelet op de termijn van acht weken verzoeken wij u om ons binnen 10 werkdagen na ontvangst van deze brief, 
uw standpunt kenbaar te maken. Het  is ook mogelijk om de verklaring van geen bezwaar per fax naar ons toe te 
sturen. Indien wij van u geen verklaring van geen bezwaar ontvangen, zijn wij genoodzaakt de 
ontbrandingstoestemming op de aanvraag te weigeren. 
 
Voor informatie kunt u zich wenden tot de behandelend ambtenaar ***geslacht*** ***naam*** van het bureau 
***bureau*** van de directie Ecologie (tel. 073 68***telefoon***). 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 
 
***bureauhoofd***, 
bureauhoofd ***bureau***. 
 
Bijlagen:  
1x concept-beschikking met voorschriften 
1x aanvulling op aanvraag 

mailto:info@brabant.nl
http://www.brabant.nl
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***naam locatie jaarvergunning*** 
t.a.v. ***naam*** 
***straat+huisnummer*** 
***postcode+woonplaats*** 
 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

info@brabant.nl 

www.brabant.nl 

Bank ING 67.45.60.043 

Postbank 1070176 

Onderwerp 

Concept-beschikking op aanvraag ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. 
 
 
 
 
 
 
Geachte ***invoer naam***, 
 
Hierbij doen wij u toekomen de concept-beschikking op de aanvraag van ***naam van de inrichting*** om een 
ontbrandingstoestemming krachtens artikel 3.3.2., lid 3a Vuurwerkbesluit voor ***activiteit*** op       om 
***invoer tijd*** uur bij ***locatie*** te ***plaats***. 
 
De aanvraag is reeds in uw bezit. 
 
Voor informatie kunt u zich wenden tot de behandelend ambtenaar ***geslacht*** ***naam*** van het bureau 
***bureau*** van de directie Ecologie (tel. 073 68***telefoon***). 
 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 
 
 
 
***bureauhoofd***, 
bureauhoofd ***bureau***. 
 
 
 
 
Bijlagen:  
1x concept-beschikking met voorschriften 
      
 

mailto:info@brabant.nl
http://www.brabant.nl
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Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

info@brabant.nl 

www.brabant.nl 

Bank ING 67.45.60.043 

Postbank 1070176 

Onderwerp 

Verzoek om advies met betrekking tot aanvraag ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbij doen wij u toekomen de concept-beschikking op de aanvraag van ***naam van de inrichting*** om een 
ontbrandingstoestemming krachtens artikel 3.3.2., lid 3a Vuurwerkbesluit voor ***activiteit*** op       om 
***invoer tijd*** uur bij ***locatie*** te ***plaats***. 
 
De aanvraag is reeds in uw bezit. 
 
Verzoek tot advies 
Krachtens artikel 3.3.4, lid 4 van het Vuurwerkbesluit stellen wij u hierbij in de gelegenheid om advies uit te brengen 
over bovengenoemde aanvraag en concept-beschikking. Gelet op de termijn van acht weken verzoeken wij u om 
binnen 10 werkdagen na dagtekening van deze brief te reageren. Het is ook mogelijk om uw advies per fax naar 
ons toe te sturen. Indien wij binnen genoemde termijn geen reactie van u hebben ontvangen, nemen wij aan dat 
uwerzijds geen bezwaar bestaat en zijn wij voornemens de ontbrandingstoestemming te verlenen. 
 
Voor informatie kunt u zich wenden tot de behandelend ambtenaar ***geslacht*** ***naam*** van het bureau 
***bureau*** van de directie Ecologie (tel. 073 68***telefoon***). 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 
 
 
 
***bureauhoofd***, 
bureauhoofd ***bureau***. 
 
 
 
Bijlagen:  
1x concept-beschikking met voorschriften 
1x aanvulling op aanvraag 

mailto:info@brabant.nl
http://www.brabant.nl
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6.5. Standaarddocument: Informatie brief definitieve beschikking 
 
***naam van de inrichting*** 
#***ter attentie van*** 
***straat+huisnummer*** 
***postcode+woonplaats*** 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

info@brabant.nl 

www.brabant.nl 

Bank ING 67.45.60.043 

Postbank 1070176 

Onderwerp 

Ontvangstbevestiging melding ingevolge artikel 3.3.4.a Vuurwerkbesluit. 
 
 
 
 
 
Geachte ***invoer tekst***, 
 
Hierbij bevestigen wij dat wij uw melding d.d       voor het ontbranden van  op        ***invoer tijd*** uur  
***locatie*** te ***plaats*** hebben ontvangen. 
 
Uw melding voldoet niet aan het gestelde in het Vuurwerkbesluit en/of kan niet voldoen aan de voorschriften 
verbonden aan uw toepassingsvergunning. Wij wijzen u erop dat op basis van de ingediende melding het evenement 
niet mag plaatsvinden. 
 
Een afschrift van deze brief en een exemplaar van uw melding wordt verzonden aan de toezichthouder.  
 
Voor informatie kunt u zich wenden tot de behandelend ambtenaar  
***geslacht*** ***naam*** van het bureau  van de directie Ecologie (tel. 073 68***telefoon***). 
 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 
 
 
 
***bureauhoofd***, 
bureauhoofd ***bureau***. 
 
 
 

mailto:info@brabant.nl
http://www.brabant.nl
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Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

info@brabant.nl 

www.brabant.nl 

Bank ING 67.45.60.043 

Postbank 1070176 

 

 

Onderwerp 

Aanvraag ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. 
 
 
 
 
 
 
Hierbij doen wij u toekomen een afschrift van onze brief van heden aan ***naam van de inrichting*** te 
***gemeente van de aanvraagster***. Kortheidshalve verwijzen wij u naar de inhoud van deze brief. 
 
Voor informatie kunt u zich wenden tot de behandelend ambtenaar ***geslacht*** ***naam*** van het bureau 
***bureau*** van de directie Ecologie (tel. 073 68***telefoon***). 
 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 
 
 
 
***bureauhoofd***, 
bureauhoofd ***bureau***. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  
1x afschrift brief aanvraagster 
1x melding 

mailto:info@brabant.nl
http://www.brabant.nl
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6.6. Aanvraagformulier vuurwerkevenement 
 

AANVRAAGFORMULIER VUURWERKEVENEMENT 
Werkplan volgens Vuurwerkbesluit art. 3.3.4 lid 1 en  

Arbeidsomstandighedenbesluit art. 4.9 (voorheen 4.8a) 
   (versie 1 september 2007) 

 

 

Aanvraag betreft: O Ontbrandingstoestemming 
 O Melding 

(Voor een melding van een buitenevenement of een evenement in een 

feesttent zijn uitgezonderd: vuurpijlen, concussions en maroons) 

 

Indienen aantal exemplaren:  

Ontbrandingtoestemming : schriftelijk in achtvoud 

Melding   : schriftelijk in zesvoud óf in tweevoud indien stukken ook digitaal worden toegezonden 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1 Algemene informatie toepasser en certificaathouder(s) 
 
Bedrijfsnaam :  
 
Adres : 
Postcode : 
Plaats / Land 
 
Postbus : 
Postcode  : 
Plaats / Land : 
 
Telefoon : 
Mobiel : 
E-mailadres : 
Faxnummer : 
Contactpersoon bedrijf : 
 
Toepassingvergunning  

Kenmerk : 
Verleend door :   O Provincie O VROM 
Datum afgifte :  

 
Verzekering  

Aansprakelijkheidsverzekering bij : 
Looptijd aansprakelijkheidsverzekering : 
Polisnummer  : 
Is de aansprakelijkheidsverzekering nog geldig : O  ja      O  nee 
Jaarlijkse stilzwijgende verlenging : O  ja      O nee   
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Gegevens persoonscertificaten vuurwerkdeskundigen door KIWA: 
 

Naam certificaathouder Certificaatnummer GV Certificaatnummer PS 
   
   
   
   
   

 
 
 
2 Algemene informatie vuurwerkevenement 
 
Soort evenement  : 
Contactpersoon organisatie evenement : 
Telefoonnummer contactpersoon  : 
Locatie : 
Adres : 
Plaats : 
 
Datum vuurwerkevenement : 
 
Begin opbouw  (maximale toegestane marge van een half uur)  :  uur. 
Tijdstip afsteken  (maximale toegestane marge van een half uur)  :  uur. 
Einde afsteken  (geschatte tijdstip opgeven)  :  uur. 
 
 
 
3 Toegevoegde bijlagen 
 
 

Documenten Ja Nee Opmerking 
Bijlage 1   Overzicht van toe te passen vuurwerk.    
Bijlage 2   Omschrijving Risico’s en te nemen Maatregelen.    
Bijlage 3   Overzichtstekening en plattegrond van de locatie. 
(plattegrond is niet verplicht bij evenementen met PSE)  

   
 

Bijlage 4   Extra toelichting op de aanvraag.    

 
 
 
4 Ondertekening (door gerechtigde persoon tot ondertekening) 

 
Datum : 
Naam ondertekenaar : 
Handtekening : 
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5 Algemene toelichting 
 
Proceduretijd 
De proceduretijd voor het verkrijgen van een ontbrandingstoestemming neemt 14 weken in beslag. Een melding dient tenminste 2 weken 
voorafgaand aan het evenement te zijn ingediend. De datum van inboeken van de schriftelijke versie bij de provincie is bepalend; 
 
Volledigheid documenten 
Uw aanvraag/melding is niet volledig indien één van de documenten zoals genoemd onder punt 3 "toegevoegde bijlagen" ontbreekt of 
onvoldoende is ingevuld is. De aanvraag of melding kan dan buiten behandeling gelaten dan wel afgekeurd worden. 
 
Alle gegevens verstrekken in Nederlandse taal; 
 
Alle eenheden uitdrukken in (kilo)grammen, (centi)meter of inches/feet; 
 
Situatietekeningen 
Tekeningen op schaal voorzien van een duidelijk renvooi; 
 
Overige wetgevingen 
Als aandachtspunt wordt geadviseerd om in het kader van andere regelgevingen/vergunningen zoals bijvoorbeeld een 
evenementenvergunning (APV) en de aanvraag voor een tijdelijke verkeersmaatregel (APV) contact op te nemen met de desbetreffende 
gemeente of rijkswaterstaat.  
 
Ook kunnen, afhankelijk van de locatie, andere vergunningen noodzakelijk zijn voor doorgang van het evenement. Denk hierbij aan 
Natuurbescherming Wet, Natura 2000 gebieden, Flora- en Faunawet (vogelbroedseizoen), Vogel- en Habitatrichtlijn e.d. De provincie 
waar het evenement plaatsvindt kan u hierover verder informeren.
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Bijlage 1   Overzicht van toe te passen vuurwerk 
  

 
Aantal 
(stuk) 

Omschrijving1) 
 

Fabrikant 
 

Artikel- 
nummer2) 

Soort 
vuurwerk3) 

Kaliber 
[mm] 
[inch] 

Bruto 
gewicht 

[kg]4) 

Max 
hoogte 
effect 
 [m] 

[Feet]5) 

Minimale 
veiligheidsafstan

d 
publiek/kwetsb

are objecten 
[m]6) 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Totaal van alle artikelen7)  kg 
              

1)  Omschrijving vuurwerkartikel : bijvoorbeeld fontein, komeet, lichtflits. 
2)  Artikelnummer : het door de fabrikant  bij de vervaardiging toegekende artikelnummer (dus géén eigen artikelnummer) 
3)  Soort vuurwerk : betreft het professioneel vuurwerk, consumentenvuurwerk, theatervuurwerk, indoortheatervuurwerk (zie  Regeling Nadere Eisen Vuurwerk). 
4) Bruto gewicht : het gewicht van het onverpakte vuurwerkartikel  
5)  Maximaal effect : het maximale effect van het vuurwerkartikel in verticale richting 
6) Voor consumentenvuurwerk de IPO-tabel aanhouden, voor (indoor)theatervuurwerk geldt de door de fabrikant opgegeven veiligheidsafstand. 
7) Maximaal 10 kg theater vuurwerk of 100 kg consumentenvuurwerk of maximaal 100 kg theater- en consumentenvuurwerk tezamen. 
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Bijlage 2  Omschrijving Risico’s en te nemen Maatregelen   

Activiteit Van toe- 
passing? 

Gevaar/Risico Welke maatregelen worden genomen 
om het gevaar/risico te verminderen of 
te voorkomen? (In te vullen door 
toepasser) 

1. Aankomst op locatie:    
a) Er vindt een tijdelijke opslag plaats van vuurwerk (buiten het 
afsteekterrein) 

 Ja 
 Nee 

• Brand/explosie 
• Diefstal/inbraak 

 

2. Opbouwen van vuurwerk:    
a) Er wordt vuurwerk opgebouwd op een vaartuig, ponton of drijvend 
platform 

 Ja 
 Nee 

• Brand/explosie 
• Verdrinkingsgevaar 

 

b) Er wordt vuurwerk opgebouwd op een locatie op land  Ja 
 Nee 

• Brand/explosie 
• Betreden onbevoegden 
• Diefstal 

 

b1) Is de opbouwlocatie gelegen in een andere provincie dan de 
afsteeklocatie 

 Ja 
 Nee 

• Brand/explosie 
• Betreden onbevoegden 
• Diefstal 

 

c) Er wordt vuurwerk opgebouwd in een theaterzaal/feeststent/podium* 
(* doorstrepen hetgeen niet van toepassing is) 

 Ja 
 Nee 

• Brand/explosie 
• Betreden onbevoegden 
• Diefstal 
• Valgevaar bij werken op hoogte 

 

d) Er wordt vuurwerk opgebouwd op hoogte of op een dak van een 
gebouw 

 Ja 
 Nee 

• Brand/explosie 
• Valgevaar bij werken op hoogte 

 

e) Uitladen van vuurwerk en constructies uit een voertuig Ja • Brand/explosie 
door voortijdig ontbranden 

• Persoonlijk letsel door snijden 

 

f) Opbouwen van constructies t.b.v. afsteken vuurwerk Ja • Valgevaar bij werken op hoogte 
• Struikelgevaar 
• Persoonlijk letsel door vallende objecten 
• Persoonlijk letsel door snijden 

 

g) Uitpakken van vuurwerk, verwijderen van de verpakking Ja • Brand/explosie 
• Persoonlijk letsel door vallende objecten 
• Ondeskundigheid 

 

h) Opbouwen van vuurwerk, het plaatsen van de vuurwerkartikelen in de 
constructies 

Ja • Brand/explosie 
• Ondeskundigheid 
• Persoonlijk letsel door snijden 
• Persoonlijk letsel door vallende objecten 

 

i) Opbouwen vuurwerk, plaatsen van elektrische ontstekers en instellen 
apparatuur voor elektrisch ontsteken 

 Ja 
 Nee 

• Brand/explosie 
• Betreding onbevoegden 
• Valgevaar, struikelgevaar 
• Persoonlijk letsel door vallende objecten 
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Activiteit Van toe- 

passing? 

Gevaar/Risico Welke maatregelen worden genomen om 

het gevaar/risico te verminderen of te 

voorkomen?  (In te vullen door toepasser) 

j) Aangeven en afzetten van de gevarenzone (afsteekzone met daar 
rond omheen het gebied dat binnen de grootst mogelijke 
veiligheidsafstand valt) 

Ja • Brand/explosie 
• Betreding onbevoegden 

 

k) Afstemming met organisatie overkoepelend evenement  Ja 
 Nee 

• Betreding onbevoegden  

l) Voorlichting geven aan artiesten of andere betrokkenen.  Ja 
 Nee 

• Betreding onbevoegden 
• Ondeskundigheid 

 

3. Afsteken vuurwerk    
a) Handmatig ontsteken vuurwerk   Ja 

 Nee 

• Brand/explosie 
• Gehoorbeschadiging 
• Blootstelling giftige dampen 
• Ondeskundigheid 
• Persoonlijk letsel door vallende objecten 

 

b) Elektrisch ontsteken vuurwerk  Ja 
 Nee 

• Brand/explosie 
• Gehoorbeschadiging 
• Blootstelling giftige dampen 
• Ondeskundigheid 
• Persoonlijk letsel door vallende objecten 

 

4. Na afloop evenement    
a) Verrichten van inspectie en veilig stellen locatie of terrein  Ja • Brand/explosie (weigeraar/blindganger) 

• Ondeskundigheid 
 

b) Verrichten van inspectie en veilig stellen ponton of drijvend platform   Ja 
 Nee 

• Brand/explosie (weigeraar/blindganger) 
• Ondeskundigheid 
• Verdrinkingsgevaar 

 

c) Opruimen van locatie of terrein en afbreken constructies Ja • Valgevaar/struikelen 
• Persoonlijk letsel door snijden 
• Betreden onbevoegden 

 

d) Opruimen van ponton of drijvend platform en afbreken constructies  Ja 
 Nee 

• Valgevaar/struikelen 
• Persoonlijk letsel door snijden 
• Betreden onbevoegden 
• Verdrinkingsgevaar 

 

e) Afvoeren verpakking en transporteren overgebleven vuurwerk Ja • Brand/explosie 
• Milieuverontreiniging 

 

5. Calamiteiten    
Er vindt een calamiteit plaats Ja • Brand/explosie 

• Persoonlijk letsel 
• Milieuverontreiniging 
• Diefstal 

 



  

 
 

Bijlage 3    Overzichtstekening(en) en plattegrond(en) van de locatie  
 
 
Bijlage 4    Extra toelichting op de aanvraag 
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B. Procedure beschrijving 
 

Ontbrandingstoestemming vuurwerk 
 
1 Doel 

 
Het tijdig verlenen van ontbrandingstoestemmingen ingevolge het Vuurwerkbesluit die voldoen aan de 
daarvoor geldende inhoudelijke kwaliteit. 
 

2 Toepassingsgebied 
 
2.1 Deze procedure is van toepassing op de vergunningverlenende bureaus van de provincie Noord-Brabant. De 

procedure geldt vanaf de aanvraag tot de verlening of afwijzing van de toestemming. 
 
2.2 Deze procesbeschrijving heeft betrekking op de volgende functionarissen: 

§ projectleider; 
§ juridisch medewerker; 
§ bureauhoofd; 
§ directielid. 
In tegenstelling tot de Wm-procedure wordt geen gebruik gemaakt van proceduremedewerkers i.v.m. de 
korte termijn (binnen 8 weken na ontvangst moet er beschikt zijn). 

 
3 Werkdocumenten en -systemen 
 
 Alle documenten die voor deze procedure gebruikt worden  zijn beschikbaar op de G-schijf onder vuurwerk. 

 

4 Werkwijze 

 

De aanvraag kan zonder vooroverleg worden ingediend  (zie vanaf stap 4.2) of de beziger verzoekt om  vooroverleg (zie vanaf stap 0). 

 

4.1 Aanvraag 
 
4.1.1 De projectleider gaat samen met de beziger (en eventueel opdrachtgever en/of bijv. brandweer of gemeente) 

naar de betreffende locatie om te beoordelen of  deze locatie geschikt is voor het bedoelde vuurwerk. Daarbij 
dient rekening gehouden te worden met omwonenden, rijkswegen, waterwegen etc. 
 

4.1.2 De projectleider ontvangt de aanvraag en stuurt onverwijld een ontvangstbevestiging aan de aanvrager en 
stuurt de aanvraag door aan de wettelijk adviseurs. 
 

4.1.3 De projectleider plant de procedure in en bewaakt de wettelijke termijn. 
 

4.2 Ontvankelijkheid 
 

4.2.1 De projectleider beoordeelt met behulp van een checklist de aanvraag op:  
• ontvankelijkheid (wettelijke en provinciale criteria); 
• de gemaakte afspraken met de beziger en de overige betrokkenen. 
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4.2.2 Indien uit de beoordeling blijkt dat er aanvullende informatie nodig is zal deze schriftelijk danwel telefonisch 
worden opgevraagd bij de aanvrager door de projectleider. 
 

4.2.3 De projectleider ontvangt uiterlijk op de in het verzoek om aanvullende informatie gestelde termijn de 
gegevens en beoordeelt of deze toereikend zijn.  

 
4.3 Opstellen concept-beschikking 
 
4.3.1 De projectleider stelt de concept-beschikking op en maakt daarbij gebruik van:  

• de eventueel ontvangen adviezen van wettelijke adviseurs en belanghebbenden;  
• de standaardconsiderans;  
• het selectiepakket standaardvoorschriften groot vuurwerk danwel theatervuurwerk. 

 
4.3.2 De juridisch medewerker vuurwerk verzorgt de juridische en collegiale toetsing van de concept-beschikking 

en geeft zijn opmerkingen aan de projectleider. De juridisch medewerker parafeert het begeleidingsformulier 
indien akkoord. 
 

4.3.3 De concept-beschikking wordt volgens de mandaatregeling vastgesteld.  
 

4.3.4 De projectleider verzorgt de verzending van de concept-beschikking met eventueel bijbehorende stukken 
zoals aanvulling op de aanvraag. Tevens wordt er een verklaring van geen bezwaar gevraagd aan de 
burgemeester van de desbetreffende gemeente en een advies van de regionale brandweer. 

 
4.4 Opstellen beschikking 

 
4.4.1 De projectleider stelt nadat hij de verklaring van geen bezwaar van de burgemeester van de betreffende 

gemeente heeft ontvangen de beschikking op. Indien de gemeente geen verklaring afgeeft dient de 
toestemming te worden geweigerd. 
 

4.4.2 De juridisch medewerker verzorgt de juridische en collegiale toetsing van de beschikking en richt zich daarbij 
uitsluitend op de wijzigingen die zijn aangegeven naar aanleiding van de binnengekomen adviezen. Hij 
parafeert het begeleidingsformulier indien akkoord.  
 

4.4.3 De projectleider verzorgt de verzending van de beschikking met bijbehorende stukken aan de aanvrager, 
wettelijk adviseurs en de toezichthouder. Hij maakt voor het opstellen van de documenten gebruik van de 
standaarden toezending ontbrandingstoestemming en registreert de gegevens van de beschikking in de 
evenementenkalender. 

 
4.4.4 De beschikking wordt volgens de mandaatregeling vastgesteld.  
 
4.5 Bezwaar 
 
4.5.1 De projectleider stelt vast of er bezwaar en/of verzoek om een voorlopige voorziening is ingesteld tegen de 

beschikking. 
 

Indien er bezwaar bij GS wordt ingesteld tegen het besluit dan wordt tevens de procedure 7.8 “Bezwaar bij GS” gevolgd. 

  

4.6 Projectevaluatie 
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De projectleider zal éénmaal per jaar de projecten evalueren met de bezigers en legt de resultaten vast. De 
projectleider stuurt een afschrift van het evaluatieverslag naar het bureauhoofd. Het bureauhoofd geeft het 
evaluatieverslag ter bewaring aan de kwaliteitscoördinator.  

 

Het doel van deze evaluatie is inzicht te krijgen in het  verloop van de projecten en de bereikte resultaten, 
en daar  lering uit te trekken.  

 
5 Producten 

De projectleider slaat alle in de werkwijze benoemde producten op in een projectdossier en op de G-schijf 
onder vuurwerk; ontbrandingstoestemmingen. 
 
Alle documenten dienen ten minste 2 jaar na het evenement te worden bewaard. 

 
6 Verantwoordelijkheden 
 

bureauhoofd juridisch 
medewerker 

projectleider 

V/I U U 
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Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik -
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis 
of met de treintaxi. 

***naam van de inrichting*** 
***ter attentie van*** 
***straat+huisnummer*** 
***postcode+woonplaats*** 
 

Onderwerp 

Verzoek aanvullende gegevens. 
 
 
 
 
Geachte ***invoer tekst***, 
 
In antwoord op uw aanvraag d.d.       die wij ontvingen op      , waarbij u verzoekt 
om een ontbrandingstoestemming krachtens artikel 3.3.2, lid 3a Vuurwerkbesluit voor 
***activiteit*** op       om ***invoer tijd*** uur bij ***locatie*** te ***plaats***, 
delen wij u het volgende mede. 
 
Bij een aanvraag om ontbrandingstoestemming moet een aantal gegevens worden 
overgelegd. In het Vuurwerkbesluit staat vermeld welke gegevens dit ten minste moeten 
zijn. 
Deze gegevens zijn nodig om te kunnen beoordelen of de gevraagde toestemming al dan 
niet kan worden verleend. 
 
Na het beoordelen van uw aanvraag hebben wij de volgende opmerkingen:  
***blok*** 
 
Wij verzoeken u uw aanvraag vóór ***datum*** in bovenstaande zin aan te vullen en bij 
ons in te dienen. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 
 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

info@brabant.nl 

www.brabant.nl 

Bank ING 67.45.60.043 

Postbank 1070176 

Datum 

<|vraag;datum|> 

Ons kenmerk 

<|vraag;ons kenmerk|> 

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

<|vraag;contactpersoon|> 

Directie 

Ecologie 

Telefoon 

(073) 68<|vraag; telnr|> 

Fax 

(073) 680 76 41 

Bijlage(n) 

3 

E-mail 

<|Vraag;e-mail|> 

 
 

C. Standaard document: Verzoek om aanvullende gegevens 
 
 

mailto:info@brabant.nl
http://www.brabant.nl
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Voor informatie kunt u zich wenden tot de behandelend ambtenaar  
***geslacht*** ***naam*** van het bureau  van de directie Ecologie (tel. 073 68***telefoon***). 
 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 
 
 
 
 
***bureauhoofd***, 
bureauhoofd ***bureau***. 
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D. Aanvraagformulier vuurwerkevenement 
 

AANVRAAGFORMULIER VUURWERKEVENEMENT 
Werkplan volgens Vuurwerkbesluit art. 3.3.4 lid 1 en  

Arbeidsomstandighedenbesluit art. 4.9 (voorheen 4.8a) 
   (versie 1 september 2007) 

 

 

 

Aanvraag betreft: O Ontbrandingstoestemming 
 O Melding 

(Voor een melding van een buitenevenement of een evenement in een 

feesttent zijn uitgezonderd: vuurpijlen, concussions en maroons) 

 

Indienen aantal exemplaren:  

Ontbrandingtoestemming : schriftelijk in achtvoud 

Melding   : schriftelijk in zesvoud óf in tweevoud indien stukken ook digitaal worden toegezonden 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1 Algemene informatie toepasser en certificaathouder(s) 
 
Bedrijfsnaam :  
 
Adres : 
Postcode : 
Plaats / Land 
 
Postbus : 
Postcode  : 
Plaats / Land : 
 
Telefoon : 
Mobiel : 
E-mailadres : 
Faxnummer : 
Contactpersoon bedrijf : 
 
Toepassingvergunning  

Kenmerk : 
Verleend door :   O Provincie O VROM 
Datum afgifte :  

 
Verzekering  

Aansprakelijkheidsverzekering bij : 
Looptijd aansprakelijkheidsverzekering : 
Polisnummer  : 
Is de aansprakelijkheidsverzekering nog geldig : O  ja      O  nee 
Jaarlijkse stilzwijgende verlenging : O  ja      O nee   
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Gegevens persoonscertificaten vuurwerkdeskundigen door KIWA: 
 

Naam certificaathouder Certificaatnummer GV Certificaatnummer PS 
   
   
   
   
   

 
 
 
2 Algemene informatie vuurwerkevenement 
 
Soort evenement  : 
Contactpersoon organisatie evenement : 
Telefoonnummer contactpersoon  : 
Locatie : 
Adres : 
Plaats : 
 
Datum vuurwerkevenement : 
 
Begin opbouw  (maximale toegestane marge van een half uur)  :  uur. 
Tijdstip afsteken  (maximale toegestane marge van een half uur)  :  uur. 
Einde afsteken  (geschatte tijdstip opgeven)  :  uur. 
 
 
 
3 Toegevoegde bijlagen 
 
 

Documenten Ja Nee Opmerking 
Bijlage 1   Overzicht van toe te passen vuurwerk.    
Bijlage 2   Omschrijving Risico’s en te nemen Maatregelen.    
Bijlage 3   Overzichtstekening en plattegrond van de locatie. 
(plattegrond is niet verplicht bij evenementen met PSE)  

   
 

Bijlage 4   Extra toelichting op de aanvraag.    

 
 
 
4 Ondertekening (door gerechtigde persoon tot ondertekening) 

 
Datum : 
Naam ondertekenaar : 
Handtekening : 
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5 Algemene toelichting 
 
Proceduretijd 
De proceduretijd voor het verkrijgen van een ontbrandingstoestemming neemt 14 weken in beslag. Een melding dient tenminste 2 weken 
voorafgaand aan het evenement te zijn ingediend. De datum van inboeken van de schriftelijke versie bij de provincie is bepalend; 
 
Volledigheid documenten 
Uw aanvraag/melding is niet volledig indien één van de documenten zoals genoemd onder punt 3 "toegevoegde bijlagen" ontbreekt of 
onvoldoende is ingevuld is. De aanvraag of melding kan dan buiten behandeling gelaten dan wel afgekeurd worden. 
 
Alle gegevens verstrekken in Nederlandse taal; 
 
Alle eenheden uitdrukken in (kilo)grammen, (centi)meter of inches/feet; 
 
Situatietekeningen 
Tekeningen op schaal voorzien van een duidelijk renvooi; 
 
Overige wetgevingen 
Als aandachtspunt wordt geadviseerd om in het kader van andere regelgevingen/vergunningen zoals bijvoorbeeld een 
evenementenvergunning (APV) en de aanvraag voor een tijdelijke verkeersmaatregel (APV) contact op te nemen met de desbetreffende 
gemeente of rijkswaterstaat.  
 
Ook kunnen, afhankelijk van de locatie, andere vergunningen noodzakelijk zijn voor doorgang van het evenement. Denk hierbij aan 
Natuurbescherming Wet, Natura 2000 gebieden, Flora- en Faunawet (vogelbroedseizoen), Vogel- en Habitatrichtlijn e.d. De provincie 
waar het evenement plaatsvindt kan u hierover verder informeren.



  

Bijlage 1   Overzicht van toe te passen vuurwerk 
  

 
Aantal 
(stuk) 

Omschrijving1) 
 

Fabrikant 
 

Artikel- 
nummer2) 

Soort 
vuurwerk3) 

Kaliber 
[mm] 
[inch] 

Bruto 
gewicht 

[kg]4) 

Max 
hoogte 
effect 
 [m] 

[Feet]5) 

Minimale 
veiligheidsafstan

d 
publiek/kwetsb

are objecten 
[m]6) 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Totaal van alle artikelen7)  kg 
              

1)  Omschrijving vuurwerkartikel : bijvoorbeeld fontein, komeet, lichtflits. 
2)  Artikelnummer : het door de fabrikant  bij de vervaardiging toegekende artikelnummer (dus géén eigen artikelnummer) 
3)  Soort vuurwerk : betreft het professioneel vuurwerk, consumentenvuurwerk, theatervuurwerk, indoortheatervuurwerk (zie  Regeling Nadere Eisen Vuurwerk). 
4) Bruto gewicht : het gewicht van het onverpakte vuurwerkartikel  
5)  Maximaal effect : het maximale effect van het vuurwerkartikel in verticale richting 
6) Voor consumentenvuurwerk de IPO-tabel aanhouden, voor (indoor)theatervuurwerk geldt de door de fabrikant opgegeven veiligheidsafstand. 
7) Maximaal 10 kg theater vuurwerk of 100 kg consumentenvuurwerk of maximaal 100 kg theater- en consumentenvuurwerk tezamen. 

 



  

Bijlage 2  Omschrijving Risico’s en te nemen Maatregelen   

Activiteit Van toe- 
passing? 

Gevaar/Risico Welke maatregelen worden genomen 
om het gevaar/risico te verminderen of 
te voorkomen? (In te vullen door 
toepasser) 

1. Aankomst op locatie:    
a) Er vindt een tijdelijke opslag plaats van vuurwerk (buiten het 
afsteekterrein) 

 Ja 
 Nee 

• Brand/explosie 
• Diefstal/inbraak 

 

2. Opbouwen van vuurwerk:    
a) Er wordt vuurwerk opgebouwd op een vaartuig, ponton of drijvend 
platform 

 Ja 
 Nee 

• Brand/explosie 
• Verdrinkingsgevaar 

 

b) Er wordt vuurwerk opgebouwd op een locatie op land  Ja 
 Nee 

• Brand/explosie 
• Betreden onbevoegden 
• Diefstal 

 

b1) Is de opbouwlocatie gelegen in een andere provincie dan de 
afsteeklocatie 

 Ja 
 Nee 

• Brand/explosie 
• Betreden onbevoegden 
• Diefstal 

 

c) Er wordt vuurwerk opgebouwd in een theaterzaal/feeststent/podium* 
(* doorstrepen hetgeen niet van toepassing is) 

 Ja 
 Nee 

• Brand/explosie 
• Betreden onbevoegden 
• Diefstal 
• Valgevaar bij werken op hoogte 

 

d) Er wordt vuurwerk opgebouwd op hoogte of op een dak van een 
gebouw 

 Ja 
 Nee 

• Brand/explosie 
• Valgevaar bij werken op hoogte 

 

e) Uitladen van vuurwerk en constructies uit een voertuig Ja • Brand/explosie 
door voortijdig ontbranden 

• Persoonlijk letsel door snijden 

 

f) Opbouwen van constructies t.b.v. afsteken vuurwerk Ja • Valgevaar bij werken op hoogte 
• Struikelgevaar 
• Persoonlijk letsel door vallende objecten 
• Persoonlijk letsel door snijden 

 

g) Uitpakken van vuurwerk, verwijderen van de verpakking Ja • Brand/explosie 
• Persoonlijk letsel door vallende objecten 
• Ondeskundigheid 

 

h) Opbouwen van vuurwerk, het plaatsen van de vuurwerkartikelen in de 
constructies 

Ja • Brand/explosie 
• Ondeskundigheid 
• Persoonlijk letsel door snijden 
• Persoonlijk letsel door vallende objecten 

 

i) Opbouwen vuurwerk, plaatsen van elektrische ontstekers en instellen 
apparatuur voor elektrisch ontsteken 

 Ja 
 Nee 

• Brand/explosie 
• Betreding onbevoegden 
• Valgevaar, struikelgevaar 
• Persoonlijk letsel door vallende objecten 

 



  

Activiteit Van toe- 

passing? 

Gevaar/Risico Welke maatregelen worden genomen om 

het gevaar/risico te verminderen of te 

voorkomen?  (In te vullen door toepasser) 

j) Aangeven en afzetten van de gevarenzone (afsteekzone met daar 
rond omheen het gebied dat binnen de grootst mogelijke 
veiligheidsafstand valt) 

Ja • Brand/explosie 
• Betreding onbevoegden 

 

k) Afstemming met organisatie overkoepelend evenement  Ja 
 Nee 

• Betreding onbevoegden  

l) Voorlichting geven aan artiesten of andere betrokkenen.  Ja 
 Nee 

• Betreding onbevoegden 
• Ondeskundigheid 

 

3. Afsteken vuurwerk    
a) Handmatig ontsteken vuurwerk   Ja 

 Nee 

• Brand/explosie 
• Gehoorbeschadiging 
• Blootstelling giftige dampen 
• Ondeskundigheid 
• Persoonlijk letsel door vallende objecten 

 

b) Elektrisch ontsteken vuurwerk  Ja 
 Nee 

• Brand/explosie 
• Gehoorbeschadiging 
• Blootstelling giftige dampen 
• Ondeskundigheid 
• Persoonlijk letsel door vallende objecten 

 

4. Na afloop evenement    
a) Verrichten van inspectie en veilig stellen locatie of terrein  Ja • Brand/explosie (weigeraar/blindganger) 

• Ondeskundigheid 
 

b) Verrichten van inspectie en veilig stellen ponton of drijvend platform   Ja 
 Nee 

• Brand/explosie (weigeraar/blindganger) 
• Ondeskundigheid 
• Verdrinkingsgevaar 

 

c) Opruimen van locatie of terrein en afbreken constructies Ja • Valgevaar/struikelen 
• Persoonlijk letsel door snijden 
• Betreden onbevoegden 

 

d) Opruimen van ponton of drijvend platform en afbreken constructies  Ja 
 Nee 

• Valgevaar/struikelen 
• Persoonlijk letsel door snijden 
• Betreden onbevoegden 
• Verdrinkingsgevaar 

 

e) Afvoeren verpakking en transporteren overgebleven vuurwerk Ja • Brand/explosie 
• Milieuverontreiniging 

 

5. Calamiteiten    
Er vindt een calamiteit plaats Ja • Brand/explosie 

• Persoonlijk letsel 
• Milieuverontreiniging 
• Diefstal 

 



 
 

Bijlage 3    Overzichtstekening(en) en plattegrond(en) van de locatie  
 
 
Bijlage 4    Extra toelichting op de aanvraag 
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E. Checklist bij procedure aanvraag beoordelen 
 
 

Checklist ontbrandingstoestemming van 

....................................te...............................................d.d......................... 

 

Is de aanvraag tijdig ingediend? 

 

Is de aanvraag door de juiste persoon ondertekend? 

 

Is de aanvrager in het bezit van een geldige toepassingsvergunning? 

 

Is de aanvrager verzekerd ten tijde van het evenement? 

 

Is de afsteker in het bezit van een Certificaat van vakbekwaamheid? 

 

Is de aanvraag voorzien van het nieuwe werkplan (arbogedeelte)? Is er een procedure voor weigeraars 

opgenomen? 

 

Is de locatie, gelegenheid en tijdstippen van opbouw en afsteken goed weergegeven? 

 

Zijn de juiste veiligheidsafstanden, merk en/of artikelnummers en gewichten bij het desbetreffende 

vuurwerk opgenomen? 

 

Is de tekening voorzien van plaats publiek, vluchtroutes, hulpdiensten, brandblusmiddelen en afzetting? 

 

Ligt de afsteeklocatie in een natuurbeschermingsgebied, habitat- of vogelrichtlijngebied? 

 

Is er rekening gehouden met opmerkingen van de toezichthouder tijdens een eerder vuurwerk op 

dezelfde locatie? 

 

Heeft het vuurwerk effect binnen een aangrenzende gemeente?  

 

Liggen er gebouwen, waterwegen of rijkswegen binnen de zone? 
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Ligt er een woning met rieten kap of een WMS-inrichting binnen de zone? 

 

Bevinden zich dieren of veel bomen binnen de zone? 

 

Is de afsteeklocatie binnen, buiten of in een tent en in overeenstemming met de eigenaar? 

 

Wordt er elektrisch of handmatig afgestoken? 

 

Is een locatiebezoek met de aanvrager noodzakelijk? 

 

Moet er een verzoek om aanvullende gegevens worden gedaan? 
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F. Verband tussen gegenereerde en gebruikte procesmodel 
 
Procesnummer in Figuur 4.10 Procesnummers in Figuren 4.7-4.9 
1 {T_Op4, T_Op5, T_Op6, T_Op7, T_A12_out} 
2 {T_A11_out} 
3 {T_Op12, T_Op13, T_A16_out} 
4 {T_Op11, T_A15_out} 
5 {T_Op8, T_A13_out} 
6 {T_Op9, T_Op10, T_A14_out} 
7 {T_Op2, T_A10_out, T_Op1, T_A9_out} 
8 {T_Op2 t/m T_Op32, T_A1_out t/m T_A8_out} 
9 {T_Op1, T_A1_out} 
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