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Motie vuurwerkshow jaarwisseling 

De raad van Groningen, in vergadenng bijeen op 26 september 2018, besprekend de collegebrief 
'jaarwisseling 2018-2019' 

Overwegende dat 

• Veel Groningers het wenselijk vinden dat de vuurwerkgebruik tijdens de jaarwisseling 
verminderd omdat ze in hun directe woonomgeving de overlast ondervinden van 
vuurwerklawaai en luchtvervuiling als gevolg van vuurwerk; 

• Een (centrale) vuurwerkshow een mooi alternatief kan zijn voor het zelf afsteken van vuurwerk 
door inwoners en voor vuurwerkliefhebbers die wel van een mooie show willen genieten; 

• Er tijdens Gronings Ontzet op 28 augustus jaadijks ook een publieke vuunwerkshow wordt 
georganiseerd in Groningen; 

Constaterende dat 

• Uit onderzoek van het stadspanel blijkt dat 75% procent van respondenten zelden tot nooit 
vuurwerk afsteken en 75% van respondenten van mening is dat er tijdens oud en nieuw een 
centrale vuurwerkshow zou moeten worden georganiseerd; 

• Steden als Rotterdam al jaren tijdens oud en nieuw een centrale vuurwerkshow hebben waar 
veel toeschouwers op afkomen; 

• Het mogelijk moet zijn een centrale vuurwerkshow te organiseren op een plek in de stad die 
veilig is voor toeschouwers en omwonenden en waar de openbare orde en veiligheid 
gewaarborgd worden; 

• Het mogelijk nog haalbaar is om voor de aanstaande jaarwisseling een vuurwerkshow te 
organiseren, maar dat er behoefte is aan informatie om de raad daarover een afgewogen 
oordeel te vormen; 

• Het indien niet meer haalbaar is dat voor de aanstaande jaanA/isseling te doen, in elk geval 
informatie nodig is om inzicht te hebben van haalbaarheid, kosten, gevolgen voor openbare 
orde en veiligheid; 

Verzoekt het college 

• Te onderzoeken hoe een vuurwerkshow tijdens de viering van de jaarwisseling zou kunnen 
worden georganiseerd; 

• De raad aan de hand van dit onderzoek in de gelegenheid te stellen om afweging te maken 
over de haalbaarheid en wenselijkheid van het organiseren van een vLiümejj<sho\A^ 

• In het onderzoek een inschatting te geven van het effect dat een vuurvverkshovv -zou Fébtjer 
de hoeveelheid vuurwerk die afgestoken wordt tijdens de jaarwisselinQ^—j^»^* t"' F | 

f '̂ sek. 2 8 SEP. 20f8 
class. " 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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