
 

 

 

 

 

 

Aan het college van B&W van de gemeente Groningen 

Schriftelijke vragen ex artikel 38 RvO: Vuurwerk bij het Hullabaloo festival. 

Groningen, 2 augustus 2021 

 

Geacht college, 

 

In het Dagblad van het Noorden vernamen we dat de organisatie van het Hullabaloo festival op 

28 augustus van plan is bijna 600 kilo vuurwerk de lucht in te schieten1.  

Het afsteken van vuurwerk is zowel voor mens, dier als milieu zeer schadelijk. Vuurwerk bevat 

fijnstof en zware metalen. Fijnstof die door vuurwerk in de lucht komt, zorgt voor een slechte 

luchtkwaliteit. Voor dieren heeft het vuurwerk veel nadelige invloed. Zo hebben de huisdieren 

van omwonenden er weer een angstige dag bij. Dieren als katten, konijnen en (hulp)honden 

hebben veel last van vuurwerkstress. Daarbij komen vele plastics en papier in het park terecht 

waar dieren in kunnen stikken.  

Zoals u weet, ondervinden ook wilde dieren door vuurwerk veel stress. Ze raken in paniek en 

het geluid brengt een vluchtreactie teweeg. Diverse natuurorganisaties hebben zich daarom 

uitgesproken dat vuurwerk in het Stadspark verboden zou moeten worden. Stadspark Natuurlijk, 

een organisatie van omwonenden rond het park, schrijft op haar website zeer teleurgesteld te 

zijn over de plannen van Hullabaloo en de betreffende vergunningverlening2 

Nu heeft de provincie inmiddels een Ontbrandingstoestemming vuurwerkbesluit (Vb) verleend 

om aan de Concourslaan 10 op diverse tijdstippen tussen 10.00 en 24:00 uur op 27 en 28 

augustus vuurwerk af te steken3.  

Het behoeft geen uitleg dat dit niet past bij de groene en duurzame ambities die het college voor 

o.a. het Stadpark voor ogen heeft.   

Graag stellen wij u hierover enkele vragen. 

1) Bent u het met ons eens dat een vuurwerkshow op 27 en 28 augustus in het Stadpark 

bij Hullabaloo met het oog op bovengenoemde schadelijke effecten niet wenselijk is? 

2) Kunt u ons uitleggen waarom deze vergunning toch is verleend en hoe dit past binnen 

de groene en duurzame ambities die het college voor het Stadpark voor ogen heeft? 

3) In hoeverre kunt u zich vinden in het feit dat private partijen met veelal een commercieel 

winstoogmerk vuurwerk afsteken in de publieke openbare ruimte? 

 
1 https://dvhn.nl/groningen/Geniet-er-nog-maar-even-van-of-erger-je-nog-%C3%A9%C3%A9n-keer-groot-vuurwerk-

tijdens-Hullabaloo-op-de-Drafbaan-in-Groningen-die-straks-het-groenste-evenemententerrein-van-Nederland-wordt-

26963339.html 
2 https://stadsparknatuurlijkgroningengmail.com/ 
3 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-5953.html 



 

 

4) Wenst het college privaat georganiseerde vuurwerkshows middels vergunningverlening 

tegen te kunnen gaan? Zo ja, waarom zijn deze criteria nog niet in de 

vergunningverlening opgenomen? En tot slot, is het college hier niet wat rijkelijk laat 

mee? 

5) Bent u bereid om de festivalleiding van Hullabaloo te verzoeken alsnog af te zien van 

het ontsteken van vuurwerk? 

6) Kunt u aangeven op welke wijze inwoners en omwonenden in het kader van de te 

verwachten overlast nog nader worden geïnformeerd? 

 

 

Hoogachtend, 

 

Terence van Zoelen 

Partij voor de Dieren 

 

 

 

  

 

 

 


