
 

 

Aan:   Het college van B&W 

Betreft:  Schriftelijke vragen ex artikel 38 RvO over Vuurwerkshows op 

gebiedsniveau en afsteken van restvuurwerk op nieuwjaarsdag 

 

 

Groningen, 10 januari 2020 

 

Geacht college, 

 

De discussie rondom het afsteken van vuurwerk tijdens oud en nieuw laait in heel Nederland op en nog 

nooit hebben Nederlanders gezamenlijk zoveel vuurwerk aangeschaft  als voor de afgelopen 

jaarwisseling. Aan ene kant is het een traditie die al jaren bestaat, aan de andere kant worden de 

negatieve kanten aan het gebruik van vuurwerk tijdens oud en nieuw sterker ervaren. 

 

Daarom is in Ten Boer een aantal jaren geleden een initiatief ontstaan om het overlast van 

vuurwerk terug te dringen. Daar wordt door- en mét bewoners in Ten Boer een vuurwerkshow 

georganiseerd, met succes. Inwoners ervaren daadwerkelijk minder overlast sinds het 

organiseren van de show. Niet alleen in Ten Boer is dit het geval; ook in Middelstum blijkt een 

door inwoners gedragen vuurwerkshow voor minder overlast door vuurwerk te zorgen. Niet 

centraal maar lokaal een vuurwerkshow organiseren heeft naast het verminderen van overlast 

ook andere voordelen. De kosten zijn veel lager vergeleken met dat van een centrale show (€ 

10.000 tegenover €100.000- €200.000) en brengt saamhorigheid in de buurt. 

 

Daarom wil 100% Groningen een andere benadering van de discussie van het afsteken van vuurwerk en 

dan tot dusver is voorgesteld door de Groningse gemeenteraad en de oplossingen die door het college 

en/of eerder in schriftelijke vragen van andere partijen zijn gesteld, en heeft daarom de volgende vragen 

aan het college. 

 

1. Wat vindt het college van de vuurwerkshow in Ten Boer? Is het college het, net als 100% 

Groningen, eens dat dit een hartstikke goed initiatief is? 

 

2. De vuurwerkshow krijgt een subsidie om overlast tegen te gaan. Is er ook minder overlast 

ervaren door de inwoners? Heeft het college hier ook onderzoek naar gedaan? 

 

3. De centrale vuurwerkshow die het college in juli 2019 aan de raad voordroeg werd 

geraamd op € 100.000 tot € 200.000. De vuurwerkshow in Ten Boer werd gegeven voor 

€ 10.000. Is het college het met 100% Groningen eens dat voor de kosten van één 

centrale vuurwerkshow ook 10 tot 20 vuurwerkshows in de verschillende buurten 

gegeven kunnen worden, en dat dit de inwoners buiten de Stadskern beter bedient? 

 

4. Is het college het met 100% Groningen eens dat een positieve meewerkende, gecontroleerde 

benadering beter is dan een algeheel verbod? 



 

 

5. Al jaren wordt in de wijken Paddepoel en Hoogkerk veel overlast ervaren door vuurwerk. Ziet 

het college net als 100% Groningen ook mogelijkheden voor lokale vuurwerkshows in deze 

wijken? Zo ja: op welke wijze? Zo nee: waarom niet? 

 

6. Dit jaar  werd er door stevige mistbanken in het Noorden van het land roet in het eten gegooid. 

De initiatiefnemer van de vuurwerkshow in Ten Boer is door de weersomstandigheden met zijn 

vuurwerkshow uitgeweken naar de vroege avond op nieuwjaarsdag. Voor ouderen en gezinnen 

bleek dit tijdstip veel beter te werken. Hoe kijkt het college aan tegen het initiatief om dit op 

nieuwjaarsdag te organiseren? 

 

Maar ook ander particulier vuurwerk bleef liggen. De recordverkoop van vuurwerk en de dichte 

mistbanken leden ertoe dat enthousiastelingen hun ‘kruit niet wilden verschieten’. Deze partijen 

vuurwerk blijven echter niet altijd liggen tot de volgende jaarwisseling. 

 

Vooral in de dagen na de jaarwisseling - maar ook op willekeurige momenten van het jaar - worden de 

resten vuurwerk afgeschoten. Overlast voor mens en dier loopt hiermee tot ver na de jaarwisseling 

door. 

 

100% Groningen wil graag weten of er ook een mogelijkheid is voor een vast tijdvak voor het afsteken 

van vuurwerk dat na de jaarwisseling is blijven liggen. 

 

7. Is het college bereid om een experiment op te zetten waarbij het afsteken van vuurwerk door 

particulieren op nieuwjaarsdag op één vast tijdvak wordt gedoogd, om zo inwoners in de 

gelegenheid te brengen om restvuurwerk op een nette en snelle manier uit de omloop te halen? 

 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

Marjet Woldhuis 

100% Groningen 


