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B E S C H I K K I N G 
Goedkeuringsbesluit UPD 

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht.

Onderwerp 
Op 29 juli 2021 hebben wij voor de inrichting Intratuin Sliedrecht B.V. gelegen aan de Prisma 200 te Sliedrecht 

een verzoek tot goedkeuring ontvangen van het uitgangspuntendocument voor het opslaan, ompakken en 

verkopen van consumentenvuurwerk en de daarbij behorende beoordeling van de inspectie-instelling (02053-

0919-val-02C d.d. 5 juli 2021). Het betreft het Uitgangspunten-document met kenmerk K.M.C 2020.005/FK/C, 

van 28 juni 2021 opgesteld door Kohler Milieu Consultancy. Het verzoek tot goedkeuring is geregistreerd onder 

zaaknummer Z-21-396288. 

Het betreft een aanpassing van het eerder goedgekeurde uitgangspuntendocument. De aanpassing betreft het 

wijzigen van de watervoorziening voor de sprinklerinstallatie voor de vuurwerkopslagen, van één bassin naar 

8 verticale tanks en de locatie van de brandweeringang voor de toetreding naar de vuurwerkopslagen binnen het 

bouwwerk.

Bijgevoegde documenten
Het verzoek om goedkeuring bestaat uit de volgende documenten: 

- Uitgangspuntendocument K.M.C 2020.005/FK/C d.d. 28 juni 2021; 

- Intratuin Sliedrecht beoordeling UPD C versie door Kiwa R2B 02053-0919-val-02C d.d. 5 juli 2021;

- Intratuin Sliedrecht tekening UPD 2020 1207 301 d.d. 29 juli 2021.

Huidige vergunningsituatie
De inrichting verkoopt sinds 2005 vuurwerk en was tot voor kort meldingsplichting. Op 19 februari 2021 is een 

vergunning verleend voor het opslaan, ompakken en verkopen van  consumentenvuurwerk. De opslag werd 

uitgebreid tot 34.600 kg waardoor de bestaande inrichting vergunningplichtig werd. 

Advies 
Er zijn in dit geval geen wettelijke adviseurs, als bedoeld in artikel 6.1 Besluit omgevingsrecht (Bor) aangewezen. 

Wel is het uitgangspuntendocument op 4 augustus 2021 ter beoordeling voorgelegd aan de Veiligheidsregio 

Zuid-Holland Zuid. 

Op 25 augustus 2021 ontvingen wij de beoordeling van de Veiligheidsregio: Uit de beoordeling van de 

ingekomen stukken behorend bij het UPD sprinkler met het kenmerk K.M.C 2020.005/FK/C, d.d. 28 juni 2021 zijn 

geen opmerkingen naar voren gekomen. Aan de gestelde voorwaarden zoals gesteld in onze mail aan de heer 

Köhler van 28 juni 2021 is voldaan. Het UPD is hierop aangepast en gevalideerd door de inspectie-instelling. 

Het UPD, de installatie tekening en de validatie door de inspectie-instelling zijn door ons voor gezien 

gestempeld.
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Besluit 
- Wij besluiten goedkeuring te verlenen aan het Uitgangspuntendocument met kenmerk K.M.C 

2020.005/FK/C d.d. 28 juni 2021 en de beoordeling door de inspectie-instelling (02053-0919-val-02C d.d. 

5 juli 2021). 

Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt, op grond van artikel 6.1 van de Wabo, in werking op de dag na de dag waarop deze 

beschikking naar de aanvrager is verzonden. 

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen 

deze beschikking. Het maken van bezwaar dient te geschieden door middel van een bezwaarschrift gericht aan 

de burgemeester en wethouders van Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Een bezwaarschrift kan 

worden ingediend gedurende een termijn van zes weken na de datum van verzending van deze beschikking. 

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval het volgende te bevatten: 

- de naam en het adres van de indiener;

 - de dagtekening; 

- een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt; 

- de gronden van het bezwaar. 

Voorlopige voorziening 
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een verzoek doen tot het treffen van een 

voorlopige voorziening bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling 

Rechtbank Rotterdam. Deze kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de 

betrokken belangen, dat vereist.
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Ondertekening en verzending 

DORDRECHT, 

Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

namens dezen, 

 
 unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Dit besluit is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend. 

Besluitdatum: 1 oktober 2021

Verzonden op: 6 oktober 2021

Een exemplaar van dit besluit is verzonden aan: 

- Intratuin Sliedrecht B.V.; 

- Kohler Milieu Consultancy; 

- Gemeente Sliedrecht; 

- Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Bijlage:

 - Getekend Uitgangspuntendocument nr. K.M.C 2020.005/FK/C (ons kenmerk D-21-2174096). 




