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A~Sá~RA+K>~ ~fi~tZ ~ 

~ov~~.s~~ IRe~tzr 
Vindt pin~sts ~~ 22 se}~teenber.102.e ~qt #~, 

Lnzzt: 
• inter-Niew romen met VROM (was dat ook nipt de missive van de AAINister? 

102•e bzkí jkt dit nog). A!s VROArti niet wil, via ©VO ma_r~ing Minioor vragen 
• v.w.b. periodz van overdracht dossíz,- ~iezigen: Voorkomen dot VRC3M/VóW uit 

elkaar worden gepeeld. Inhaken op de problemen, díe een overdracht van 
dossier hebben vertraagd (brief VROM aan Kamer) 

WO$-trerzoeken 
• 102.ezoekt uit wat we in het ofificiele archier hebben over Cu{eenborg. 

Nzb#a'n we dat stuk ooít 3ehad? En zo ja, wat ernrnee gedaan 
~• W©t3-procedures (uitzaekwerk, info oan Caordinatiepunt anz) kost veel tijd 

Kan iemand10.2.e helpen daarbij? 10.2.e zal het 10.2.e ~vraga~ 

Stukken afdkting 
Brief TNO + Culemborg bevatten geen nïeuwe fei~:n. D~ kern is: er is a1 in 
vroeger jarzn game{d dat er problemen zi jn met in hat bi jzondzr de 
classificatie. Echtar, de toenmalige inschatting van het risico d- aarvan was nie' 
zodanig dat v_r meer gedaan moest worden dan toen gedaan is. 

Inte~^~tationale Acties 
• fact finding in China? 

Doet: verzamzlen van infiormatie ovzr gang van zaken in China,, over werkwijze, 
over besluitvorming aldaar. Nipt derha{ve hat in de beklaagdenbank zotten 
van, maar het vertame{an vcn info +het bazien waar rnogeli jke women tot 
verbetering liggen (©pv_ningszin: "wi j hebben een probleem".) 

Ons oarde¢f: dit is zïnvol. Ech+er, we moeten tzvorert wel 
• welke info we willen hebben 
• waar we terecht kunnen 
Kortom: het most wel effectief zijn. 

Tevens: eer we dit doen fiat van 'boven", ook vanw~e dz mogelijke risico"s 
waar het gaat orn d~ hnnde{sbetrekkingen 

Afspraak:102.e al in zi jn groep je deze vragen de revue laten passeren en 
met v©arste) komen 



• Ian F~o pa{~~r VN 
Doel: yrofi~ernatieF: I~~ggv_r ~~ het níá;.mus, Vi<a3r' het best bes-lu+tert kur►r:zn 
wvrdr~~ genoten 

1Cerrs++: fziteii jke info over de geáeurtenis (tuist dus oorzcsl~.,n. Lover zi jn w'z 
nog niet) r caangzv~rn dat uve een probleem 

Besluit: We zupzn dit doem. 
- 4Ve zuilen ïNQ een voorzet laten gPvzn 
_ 10.2.ergl TNO dat schriftelijk verzoeken 

• Info vragzn aan buurlanden 
Doel: ieren van hun ervaringen/instrumznten 

Bisluif: wz zulten dit dn 
- bilaterale gzsprekkzn 

~m 

~~ 

niet tn?t de hoogste prioriteit) 

Cottfi+~emznt/ 
Samenlading in container 
Conclusie: 
• mede ook in relatie tot Culzmborg rijst er 2zn aantal vragen rond het 

ondzrwerp confinemznt. 
10.2.e zuNen die vragzn formulzren, Vervolgens zullen we TN© vragen om 
(binnen hit tast hen gesloten contract) ons antwoord te given op die vragen 

• afhank~li jk van de antwoorden op dia vragen zullen we over da consaquantizs 
moeten nadiaken. In thzora kunnen dat consequenties zí jn voor ragzigeving 

of voor handhaving/handhaafbaarheid. Dat is pas te overzien na antwoord van 
TNO 

Reikwijdte begrip bezigen: doorgeven aan RVI 
Tijdens gesprek Ousting is vastgesteld dat het voormonteren ani van vuurNzrk 

op het bidrijf, niet ondArbegrip "bezigen" valt,10•2•e zal dit breed doorgeven 
aan dz R~JZ via mail 

Contact met vuurwerkbranche 
• Net is zier nood zakelijk om contact te leggen met de branche 
• 1~Jaar hit gaat om onze eigen regels (,bi jv de beleidsregels) ►roeten we dat 

contact niet uit de wig gaan 
• Waar het gaat om ds VR©M~AMvB: daar heeft VRQM voortouw. 1Ni j kunnen 

en moeten wil intra aandringen vp overlag, maar VROM fl~zft 
eindverantwvordeli jkheid 



Stw~gi~.p/t~ricgr+oep AIKvE3 ~cer 1/ROM 
VR~OM heeft ovarteg uitgzsch: ~~~ar+ v~er ,1z AMv6 (te4cst, toelidwting) vR ,z9 
sapters~ber, ái3.00 vur 
r~xrn~~ i3Glr-C zuHe~a gaan 10.2.e (102.e ;~~ti di t vra9ert. Rr.s~rve is 102.e 
,,~10.2. ~~. 

10.2. ~«1 aon102.e ~~~ n~ RVI -parricipafii~ 

BrY~ BZX QvP~ cSus~sá f ic~at~e 
BZK zcd nchtergrondinfo sturen 

.~r.~i,v~nï~g 
102.e zal dossier houder voor wat ba_tref t de interdepart+~mv~tale coordinatie 
van B,ZK (IB7, A+l6T en°z) 

+ 10.2.e idem, waar hzt gerat om de VROM-r~ageving 
» 102.waar 4~et gaat orn dY interne correspvrtdentie binnen ons departerne~rt 

Routines vuurwerk: intern ~L ~ RVI 
• Om de ander: week op maandag i4,á© uur. Te beginnzn op 2 oktober 
. 102 Zal vragzn aan10.2_e om RVI-vertegenwoordig©r dnarbi j 

Wal doDn we met verslag OOsting? 

• Dzfinitieve verslog Sturen aan Minister, met daaraan voorafgaand nota met 
kernpun~tan, onze acties ~ e•rt actualiteiten 

• Verslag ook z.s.m. naar R'/z 
+~ evt eerdere ver,preiding (ï`JO?}lagen afharen van vertrouwc~li jkheid 

Verzoek Qosting inz ye~rgunningen fireworks voor 1994 

102 evraagt dit na in archief van Plesraanweg er, Antili?rio_ 

Uitspraak rechter inzake Fircworks 

Conr_lusiz: huidige nagelgevlag verpli ht niet tot afgifte testrapport. 
Dus: als we iets in die richtlno zoude willen, moet dat er~zns in r~.~lgevirtg 
wardan opgbrtomar. 

IBT/MB'r in oktober 
101.e gaat naar M3T in okt~~ber. 
Vvor die tijd nagaan: moeten we ier? inbrengen van onze a_ties? 
Oat kan oak in ABT 




