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Onderwerp: Gevolgen vuurwerk voor natuur en water

Geachte heer Verbeem, fractievoorzitter,

Bij boven aangehaalde brief stelt u ons vragen op grond van artikel 60 RvO algemeen bestuur over de
gevolgen van vuurwerk voor water en natuur. Wij hebben uw brief besproken in onze vergadering van 21
januari '20 en besloten u als volgt te antwoorden.

Zijn er metingen dan wel onderzoeken verricht (zowel intern als extern) tijdens de afgelopen
jaarwisseling dan wel de jaarwisselingen van voorgaande jaren, mbt de uitstoot van stoffen
door vuurwerk?
Antwoord
Waterschap Brabantse Delta heeft geen onderzoek uitgevoerd naar de effecten van vuurwerk op mens,
dier en groen-blauwe natuur. Extern is er een kennisdocument beschikbaar, zie
https : //webcache. goog f eusercontent. com/sea rch?o =cache : R 7Y-
0deMfOJ:https://www.ínfomil,nlloublish/oages/154017/kennisdocument vuurwerk en wet natuurbesche
rming,pdf+&cd =8&hl - nl&ct-clnk&gl - nl

Kan aangegeven worden welke stoffen terecht zijn gekomen in de lucht dan wel in het riool en
oppervlaktewater?
Antwoord
Uit het kennisdocument blijkt dat bij de explosie in de lucht de grootste uitstoot van milieuvervuilende (en
giftige) stoffen plaats vindt. Vervolgens verspreiden de luchtvervuilende stoffen zich en komen daarna op
de grond terecht. De belangrijkste verontreinigende stoffen die ontstaan zijn (ultra)fijn stof en gassen als
koolmonoxide, kooldioxide, stikstof- en zwaveldioxide, maar ook metaalverbindingen (kaliumsulfaat en
kaliumcarbonaat) en zware metalen die zich aan fijn stofdeeltjes hechten (o.a. barium, koper, strontium,
titaan en antimoon). Van de stoffen die in de luchtterecht komen, valt 90 procent in de directe omgeving
weer op de grond. Dit is binnen enkele tientallen meters van de afsteekplaats. Rond 68 procent hiervan
spoelt via de riolering naar een waterzuiveringsinstallatie of valt rechtstreeks op de oppervlakte van het
water. De resterende 22 procent blijft op de grond liggen.

Zijn er indicaties te geven hoe groot de uitstoot van deze stoffen is in het gebied van

Brabantse Delta, en met name in de gebieden waarbij sprake was van intensieve vuurwerkactiviteiten?
Zoals natuurzones (EVZ) nabij grote steden?
Antwoor4
Het beeld in het beheergebied van Waterschap Brabantse Delta zal vermoedelijk niet afwijken van het
voorgenoemde landelijke beeld.

Tijn er indicaties/aanwijzingen van blijvende schade voor (water)natuur cq flora en fauna?
Antw.pgl:d
Het kennisdocument gaat niet in op de mogelijke schadelijke effecten voor (water)natuur cq flora en
fau na.

wrt.rrchrp Brrbrntr. Dclta
Postbus 5520, 4801 Dz Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 1 1

E lnfo@brabantsedelta,nl I www,brabantsedelta,nl K,v'K,nr; 51 181 584

IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02 BIC NWABNL2GXXX BTW,NT: N1812566762801



Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Overeenkomstig het Reglement van
Orde algemeen bestuur en de spelregels worden uw vragen en ons antwoord daarop geagendeerd als
ingekomen stuk voor de vergadering van het algemeen bestuur van 29 januari 2O2O en gepubliceerd op
de website van het waterschap.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
Ded raaf De se ris-directeur

M. de Vet dr. A. an
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