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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. het verzoek van de provincie Groningen om in samenwerking met de provincie en het Nationaal 

Comité 4 en 5 mei het programma te ontwikkelen voor de Nationale Start van de viering van 5 mei 
2016 in Groningen te honoreren; 

II. de kosten van € 40.000,- te dekken uit de post Onvoorzien; 
III. de gemeentebegroting 2016 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen 

Samenvatting 

Op 5 mei 2016 vieren we onze vrijheid en is de provincie Groningen de gastheer voor de nationale start 
van de viering van de bevrijding. Op deze dag staan we in Groningen samen stil bij de betekenis en de 
waarde van vri jheid, grondrechten en democratie. Het programma is in ontwikkeling, maar onderdelen zijn 
in elk geval de 5 mei lezing, in de vorm van een collegetour met als gastspreker Thomas Erdbrink, en het 
ontsteken op het Bevrijdingsfestival van het Bevrijdingsvuur door de minister-president als startsein voor 
alle 14 Bevrijdingsfestivals in het land. De begrote kosten voor de viering zijn € 240.000,- waarvan de 
provincie € 200.000,- bijdraagt. Aan de gemeente Groningen is een bijdrage van €40.000,- gevraagd 

B&W-besluit d.d.: 15 maart 2016 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Dag van viering en bezinning 
Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. We vieren dat we in 1945 bevrijd zijn van de 
Duitse bezetting in Europa en de Japanse bezetting in Azië en dat we sindsdien in het Koninkrijk der 
Nederlanden vrij zijn van oorlog en onderdrukking. 5 mei is ook een dag om ons te bezinnen op het belang 
van vrijheid en ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is. Voor de vrijheid in Nederland hebben velen 
gevochten en zelfs hun leven gegeven. Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende niet dat een 
einde kwam aan oorlog in de wereld. Nog dagelijks lijden mensen onder gewapende conflicten en de 
schending van mensenrechten. Op veel plaatsen ter wereld moeten mensen dagelijks vechten voor hun 
bestaan. 5 mei is daarom óók de dag waarop we ons bezinnen op onvrijheid elders in de wereld. 

Provincie Groningen gastheer 
Op 5 mei 2016 vieren we onze vrijheid waarvan de start ieder jaar in een andere provincie plaatsvindt. 
Op 5 mei 2016 is Groningen de gastheer voor de nationale start van de viering van de bevrijding. 
Vaste onderdelen zijn het ontsteken op het Bevrijdingsfestival van het Bevrijdingsvuur door de Minister-
President als startsein voor alle 14 Bevrijdingsfestivals in het land. Daarnaast de 5 mei-lezing (dit jaar 
Thomas Erdbrink, correspondent in Iran), de jaarlijkse kinderlezing en de overdracht door de Commissaris 
van de Koning in de provincie Groningen van het overdrachtsobject 2017 aan zijn Noord Hollandse 
ambtgenoot. 

Uitgangspunten programma 
Het precieze programma is nog in ontwikkeling. Er is wel een aantal uitgangspunten voor de invulling 
geformuleerd, te weten: 
-Interactief 
-Vrij toegankelijk 
-Voor breed publiek 
-Groningen op de kaart 

Ook op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei wordt nadrukkelijk gekeken hoe mensen uit de 
samenleving (uit Stad en regio) betrokken kunnen worden bij de viering. Bijvoorbeeld door via sociale 
media mensen te vragen hun ervaringen/herinneringen te delen door verhalen en foto's in te sturen van 
hun beleving van de viering van de bevrijding en hen uit te nodigen. Ook het laten ontmoeten van ouderen 
(veteranen) met jongeren moet een belangrijk onderdeel in het programma zijn: veteranen die over vroeger 
vertellen, jongeren over hun vrijheid nu. Vluchtelingen die over hun ervaringen vertellen en hoe ze vrijheid 
ervaren en dit delen ze met vluchtelingen van toen (mensen die toen de provincie hebben verlaten en op de 
vlucht zijn geweest tijdens de 2e wereldoorlog). 

Programma: grote lijnen 

Zoals gezegd vindt detaillering nog plaats. In hoofdlijnen ziet het programma er als volgt uit: 

Ontvangst Nationaal Comité en Groninger burgemeesters op provinciehuis. 

Start van het programma met een Ontbijt op de Grote Markt: om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij 
de viering wordt een ontbijt georganiseerd voor de inwoners van Groningen en vluchtelingen. 
Hierbij worden het verenigingsleven, studentenverenigingen, buurtcentra en scholen gevraagd hun 
medewerking te verlenen. De aanwezigheid van de Minister-President is hierbij zeer gewenst. 

Stadsschouwburg: voorontvangst genodigden. 

In de Stadsschouwburg vindt de 5 mei lezing plaats.Thomas Erdbrink is de hoofdgast die geïnterviewd 
wordt. Daarbij is het mogelijk dat ook mensen vanuit de zaal vragen kunnen stellen en input kunnen 
leveren. Een variant op de zogenaamde collegetour en De wereld draait door. 

Vervolgens zal de Minister-President, genodigden en belangstellenden vertrekken naar het Stadspark gaan 
om daar het bevrijdingsvuur te ontsteken, als startsein voor de 14 Bevrijdingsfestivals. 



Kader 

Argumenten en afwegingen 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Het maatschappelijk draagvlak is groot. Zeker gezien de maatschappelijke waarden die door middel van 
deze manifestatie onder de aandacht van een groot publiek worden gebracht op een laagdrempelige en 
aantrekkelijke wijze. 

Financiële consequenties 

De kosten voor de organisatie van de lezing, spreker, locatie en locatie Martiniplaza en de uitnodigingen 
zijn voor rekening van Het Nationale Commité. 
De globale begroting voor de diverse te organiseren onderdelen door Provincie en Stad bedraagt 
€ 240.000,-. De provincie heeft hiervoor € 200.000,- gereserveerd. Aan de gemeente Groningen is een 
bijdrage van € 40.000,— gevraagd. 
We stellen voor dit bedrag te reserveren uit de zogenaamde "post Onvoorzien". Deze post bedraagt jaarlijks 
€ 100.000,-; in 2016 zijn nog geen andere verplichtingen uit deze post aangegaan. 

Omdat bij deze post geldt dat de raad een besluit dient te nemen bij bedragen hoger dan € 25.000,- is voor 
dit besluit een raadsvoorstel nodig. Daarmee wordt het in de tijd krap, vandaar dat ons college op 16 maart 
in het presidium dit voornemen heeft ingebracht en het presidium heeft verzocht vooruitlopend aan 
defenitieve besluitvorming onze bijdrage aan de provincie toe te zeggen, zodat er ook verplichtingen voor 
kunnen worden aangegaan. Uw presidium heeft met dit voorstel ingestemd. 
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Overige consequenties 

Vervolg 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


