
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geachte heer, mevrouw, 

 

In de afgelopen jaren wisselden wij meerdere keren met u van gedachten over de jaarwisseling 

in onze gemeente. Wensen voor een Groningse invulling werden de laatste twee jaar 

doorkruist door coronamaatregelen. Het lijkt er echter op dat we de draad weer op kunnen 

pakken. Met deze brief informeren wij u over hoe wij aankijken tegen de aankomede en 

daaropvolgende jaarwisselingen. Voor de jaarwisseling 2022-2023 kunnen we een concreet 

plan schetsen. Op basis van eerdere ervaringen weten we hoe we de bestaande middelen 

willen inzetten. Voor wat de jaarwisselingen daarna betreft: hiervoor schetsen we een 

toekomstperspectief. Concrete voorstellen volgen echter in het nieuwe jaar, wanneer we 

hebben kunnen evalueren en onder meer het landelijk beeld met betrekking tot vuurwerk 

duidelijk is. We willen deze voorstellen voor de zomervakantie 2023 aan u voorleggen.  

  

Aanleiding  

De gemeente Groningen kent een historie met soms roerige jaarwisselingen. Er is in het 

recente verleden succesvol beleid gevoerd teneinde overlast door jongeren in wijken terug te 

dringen. Onder meer deden we dit met gericht aanbod in en rond het centrum. Daar waar er 

vroeger weinig te doen was in de binnenstad, is een nieuwe traditie ontstaan met een ruim en 

gevarieerd horeca-aanbod. De gemeente laat dit over aan de horeca, maar voert flankerend 

beleid. Enerzijds door een gemeenschappelijk aftelmoment in het centrum te financieren, 

anderzijds door in wijken en dorpen gericht beleid te voeren op het tegengaan van overlast.  

 

Helaas heeft dit alles niet geleid tot een jaarwisseling zonder schade en overlast. Brandjes, 

overlast, schade aan mens en dier door vuurwerk, geweld tegen hulpverleners, het doet ook in 

onze gemeente afbreuk aan wat een veilige en feestelijke jaarwisseling zou moeten zijn.  

De twee afgelopen jaarwisselingen waren door de coronamaatregelen bijzonder. Er was een 

algemeen vuurwerkverbod, dat op veel plekken slecht werd nageleefd. Handhaving bleek vaak 

lastig. Er was weinig vertier (in de binnenstad). Mensen die elkaar toch wilden ontmoeten 

zochten elkaar lokaal op. Wellicht hierdoor zijn er hier en daar vreugdevuren ontstoken die tot 
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de nodige schade hebben geleid1. Zorg is er in het bijzonder over het toenemende aantal vuren 

in studentrijke woonbuurten. 

 

In september 2020 verzocht de raad per motie2 te onderzoeken hoe de veiligheid tijdens de 

jaarwisseling verbeterd kan worden en hiervoor meerjarenbeleid te ontwikkelen. In een reactie 

op de motie gaf het college aan te willen inzetten op een vuurwerkvrije gemeente (ook bij het 

ontbreken van een landelijk verbod) en ruimte te willen houden voor bewonersinitiatieven.  

Vraagstelling 

Het meerjarenbeleid van de gemeente heeft de volgende vraagstelling: Hoe kan de gemeente 

(samen met andere partijen) stimuleren dat toekomstige jaarwisselingen veilig en feestelijk 

worden gevierd door een breed en divers publiek. Uitgangspunt hierbij is dat het afsteken van 

consumentenvuurwerk wordt teruggedrongen om op termijn helemaal niet meer mogelijk te 

zijn.   

 

Landelijke politieke kaders 

Het draagvlak voor het afsteken van consumentenvuurwerk neemt af. De landelijke partijen 

GroenLinks en Partij voor de Dieren dienden in 2021 een initiatiefwetsvoorstel3 in dat voorziet 

in een algemeen vuurwerkverbod4 voor consumenten. De indieners zien het organiseren van 

een centrale vuur- en of lichtshow door gemeenten als een goed alternatief voor het afsteken 

van consumentenvuurwerk.  

 

In de aanloop naar de behandeling van dit voorstel deed de VNG onderzoek5. Hieruit bleek dat 

65% van de responderende gemeenten voorstander is van een algemeen vuurwerkverbod. Als 

zo’n verbod er niet zou komen, dan is bijna 30% van de responderende gemeenten voorstander 

van een lokaal verbod. Uniforme regels voor alle gemeenten zijn volgens VNG voorwaarde 

voor een goede handhaving. Een groot deel van de gemeenten ziet (onder meer) lokale 

vuurwerkshows als een goed alternatief. De gemeenten vragen om ondersteuning hierbij op 

het vlak van regelgeving, vergunningverlening en financiën. Ook het Veiligheidsberaad heeft 

zich na de meest recente jaarwisseling (nogmaals) uitgesproken voor een landelijk 

vuurwerkverbod6.  

 

Op 8 juni jl. behandelde de Tweede Kamer in eerste termijn het eerder genoemde 

initiatiefwetsvoorstel. Er bleek geen Kamermeerderheid voor het voorstel te zijn. De bezwaren 

kwamen in hoofdzaak voort uit de volgende vraag: Is een algeheel verbod nodig nu nog niet 

bekend is wat het huidige verbod van de zwaardere categorieën vuurwerk voor effect heeft? 

De indieners hebben daarop per brief aan de Tweede Kamer7 laten weten de plenaire 

behandeling van dit initiatiefwetsvoorstel te hervatten op een moment na de aankomende 

jaarwisseling. 

 

Draagvlak inwoners gemeente Groningen  

Begin dit jaar werd het draagvlak van een algeheel verbod specifiek onder inwoners van de 

gemeente Groningen onderzocht8. Het percentage respondenten dat het (heel) erg vindt dat het 

afsteken van vuurwerk een traditie is die behouden moet blijven daalde van 41% in 2018 naar 

 
1 Zie voor meer informatie over schade: brief aan de raad d.d. 26 januari 2022.        

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Verloop-jaarwisseling-2021-2022   
2 https://gemeenteraad.groningen.nl/documenten/Motie/MOTIE-3-Jaarwisseling-docx-Fractie-PvdA-e-a.pdf  
3 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/35386  
4 Met uitzondering van het lichtste ”fop en schertsvuurwerk” (categorie F1), dit type blijft beschikbaar voor consumenten. 
5 Brief VNG aan woordvoerders Milieu van de commissie Infrastructuur en Waterstaat en Veiligheid van de commissie 

Veiligheid en Justitie, 15 maart 2022. https://vng.nl/sites/default/files/2022-03/20220315_brief-parlement_VNG-inbreng-

initiatiefwet-landelijk-vuurwerkverbod-17-maart.pdf  
6 https://www.veiligheidsberaad.nl/2021/01/01/statement-veiligheidsberaad-over-jaarwisseling-2020-2021/  
7 Brief nummer 35.386 nr. 11, 13 juli 2022 
8 Bron: https://www.oisgroningen.nl/vuurwerk  panelenquête veiligheid 2022 en stadspanel 2018. N.B. voorzichtigheid bij het 
interpreteren is geboden: twee metingen zijn op zich onvoldoende om van een trend te kunnen spreken. Het aantal jongeren is bij 

de respondenten ondervertegenwoordigd en stadpanel en panel-enquêtes hebben door herindeling andere doelgroepen. 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Verloop-jaarwisseling-2021-2022
https://gemeenteraad.groningen.nl/documenten/Motie/MOTIE-3-Jaarwisseling-docx-Fractie-PvdA-e-a.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/35386
https://vng.nl/sites/default/files/2022-03/20220315_brief-parlement_VNG-inbreng-initiatiefwet-landelijk-vuurwerkverbod-17-maart.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2022-03/20220315_brief-parlement_VNG-inbreng-initiatiefwet-landelijk-vuurwerkverbod-17-maart.pdf
https://www.veiligheidsberaad.nl/2021/01/01/statement-veiligheidsberaad-over-jaarwisseling-2020-2021/
https://www.oisgroningen.nl/vuurwerk
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24% in 2022. Steeds meer gemeenten kiezen voor het organiseren van een centrale vuurwerk- 

en/of lichtshow tijdens de jaarwisseling. Bij het inwonerspanel (begin 2022) is getoetst hoe 

Groningers hier tegenover staan: In 2018 zou 75% van de respondenten zo’n centrale show 

willen, in 2022 steeg dit percentage tot 84%. Deze cijfers spreken voor zich. We moeten 

echter niet uit het oog verliezen dat er ook in onze gemeente inwoners zijn die genieten van 

(het afsteken van) vuurwerk en hechten aan het in stand houden van deze traditie. Ook hebben 

wij in onze gemeente ondernemers die hun inkomen (deels) halen uit vuurwerkverkoop. Beide 

groepen maakten gebruik van hun inspreekrecht tijdens de raadsvergadering op 3 november 

2021. Het standpunt van deze laatste groep is uitvoerig verwoord door hun branchevereniging 

in hun kennisdocument9. Voor het standpunt van de consumenten-liefhebbers hebben wij 

kennisgenomen van de positionpaper van de Stichting Vuurwerkcheck10. Ook is gesproken 

met de spreekbuis11 voor de vuurwerkleveranciers in en rond onze gemeente. Deze gaf aan 

graag te willen samenwerken met de gemeente door lokale, kleinschalige vuurwerkshows aan 

te bieden. Men zou een deel van de kosten op zich willen nemen en hiermee mede een 

invulling kunnen bieden aan een toekomst zonder consumentenvuurwerk.  

 

Wijk- of gebied specifieke invulling  

In Ten Boer werd in het verleden een vuurwerkshow georganiseerd en Hoogkerk kent tijdens 

de jaarwisseling een feest voor jongeren in de sporthal. Daarnaast hebben we in de afgelopen 

jaren de nodige ervaring opgedaan als het gaat om veiligheidsmaatregelen en het tegengaan 

van overlast. In de eerder genoemde panelenquête veiligheid 2022 is gevraagd of de gemeente 

bij zou moeten dragen aan gezamenlijke activiteiten in de buurt tijdens de jaarwisseling. Van 

alle respondenten is 59% het hier mee eens. Een behoorlijk aantal, maar minder dan de 84% 

die een door de gemeente te organiseren centrale show wenst.  

  

Meerjarenbeleid gemeente 

Wij wensen een jaarwisseling die veilig, maar ook vooral gezellig en feestelijk is voor een 

divers publiek. Wij willen onverminderd inzetten op een vuurwerkvrije jaarwisseling en wij 

zijn, met de VNG en de indieners van het initiatiefwetsvoorstel van mening dat de gemeente 

een grote rol heeft te spelen bij een alternatieve invulling. Toch willen we nu alvast concrete 

stappen zetten in de richting van en alternatief. Dit doen we door al dit jaar een centrale 

lichtshow in het centrum van de stad te organiseren. Ook starten we met het uitbouwen van 

flankerend beleid richting dorpen en wijken. We willen de inwoners ruimte en middelen 

bieden om de jaarwisseling te vieren op een manier die bij hen past. Bij het eerste denken we 

grootschalig, bij het tweede denken we aan een veelheid van kleinschalige initiatieven waarbij 

lokale ontmoetingen en initiatieven centraal staan. Met deze dubbele aanpak willen we 

toegroeien naar een jaarwisseling die zich niet richt op één specifieke doelgroep, maar die 

voor een zeer divers publiek aantrekkelijk is.  

 

De jaarwisseling zal op deze wijze het hoogtepunt zijn van onze winterprogrammering die 

loopt vanaf de intocht van Sinterklaas tot aan de activiteiten van Eurosonic Noorderslag. Wij 

willen als gemeente hierin een sturende rol spelen en daarvoor ook de nodige middelen 

beschikbaar stellen. Tegelijkertijd willen we inzetten op samenwerking en realisatiekracht 

vanuit de dorpen en wijken, maar zeker ook op die van ondernemers en de creatieve sector 

binnen onze gemeente.  

 

Om dit te realiseren zullen we in de toekomst op drie beleidsterreinen actief moeten zijn. 

 

1. Veiligheidsbeleid: in deze brief schetsen we ons kader met betrekking tot vuurwerk en 

vreugdevuren binnen onze gemeente. De gemeente Groningen heeft een projectgroep 

ingericht voor het uitvoeren van het Project Oud & Nieuw (PON). Naast de 

 
9 https://svnc.nl/wp-content/uploads/2022/02/Kennisdocument-SVNC-afweging-afsteekverbod-3-feb-2022.pdf  
10 https://vuurwerkcheck.nl/  
11 Interview met de heer Dennis Koorneef, d.d. 14 februari 2022 

https://svnc.nl/wp-content/uploads/2022/02/Kennisdocument-SVNC-afweging-afsteekverbod-3-feb-2022.pdf
https://vuurwerkcheck.nl/
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overkoepelende PON-vergaderingen, zijn er PON gebiedsoverleggen.  Het doel is van 

het PON is zorgen dat de jaarwisseling en de aanloop daarnaar toe rustig, veilig en 

prettig verloopt en dat schade zoveel mogelijk beperkt blijft. Door een integrale 

aanpak hebben we overlastgevers in beeld en halen we hen uit de anonimiteit. Door 

het toepassen van maatregelen uit onze gezamenlijke gereedschapskist voorkomen we 

dat overlastgevers in aanloop naar, of tijdens de jaarwisseling, hun doel bereiken. Van 

belang hierbij is om vroegtijdig te signaleren waar risicovolle situaties ontstaan en 

daar door middel van afgestemde acties op te anticiperen (‘hotspots’). 

 

2. In ons evenementenbeleid zoeken we naar ruimte voor commerciële partijen om 

evenementen te organiseren die passen binnen onze winteropzet. We denken daarbij 

aan toekomstige kleinschalige initiatieven zoals de ijsbaan in het centrum, maar ook 

aan grote initiatieven zoals bijvoorbeeld Winterwonderland op de drafbaan. Daarnaast 

geven we opdracht aan een producent om de centrale vuurwerk-/lichtshow te 

organiseren tijdens de jaarwisseling. Ons structurele beleid met betrekking tot de 

winterprogrammering zetten we voort. Er wordt voor dit jaar onder meer gewerkt aan 

plannen voor de winterwelvaart, het plaatsen van kerstbomen in de binnenstad, een 

straatfestival, extra koopavonden en ICE-carving. Deze activiteiten zullen deels ook in 

de eerste weken van januari plaatsvinden. De organisatie hiervan gebeurt in opdracht 

van en wordt betaald door de gemeente samen met de Groninger City Club.  

 

3. Ieder jaar worden er vanuit gebiedsmanagement in samenwerking met WIJ 

gebiedsdraaiboeken opgesteld m.b.t. de jaarwisseling. Deze bevatten 

veiligheidsmaatregelen, maar ook preventieve acties. In ons coalitieakkoord 2022-

2026 schreven we een additioneel jaarlijks budget te willen reserveren voor Oud & 

Nieuw activiteiten in wijken en dorpen. Deze middelen willen we inzetten voor 

voortzetting van Wij-activiteiten voor jeugd in wijken en voor initiatieven vanuit 

bewoners of bewonersorganisaties. Ook het naar de wijken brengen van Poetry by 

Night willen we uit deze middelen betalen.   

 

Ad. 1 Veiligheid en vuurwerk 

Nu er op landelijk niveau stevige inperking12, maar geen algeheel verbod van het afsteken van 

vuurwerk voor consumenten geldt, ligt het voor de hand om hier als gemeente Groningen in te 

volgen. Met de Tweede Kamer is ons college van mening dat eerst de resultaten van het 

huidige beleid moet worden afgewacht, alvorens stappen te nemen richting verdergaande 

inperking. Hierbij delen wij de mening van VNG en het Veiligheidsberaad, dat een lokaal 

algemeen verbod niet een voor de hand liggende keuze is om redenen van handhaafbaarheid. 

Wij willen onverminderd steun uitspreken voor een landelijk verbod.   

 

Ondanks het ontbreken van een landelijk verbod willen wij ook dit jaar sturen op het verder 

beperken van het afsteken van consumentenvuurwerk. Dit willen we doen door te 

onderzoeken of het huidig aantal vuurwerkvrije zones vanuit de APVG 202113 kan worden 

 
12 Uitsluitend categorie F1 en F2 (met uitzonderingen) zijn toegestaan. 
13 Dit waren er 11: 

• Omgeving Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)  

• Omgeving Martiniziekenhuis  

• Omgeving Noorderbegraafplaats aan de Moesstraat 

• Omgeving Begraafplaats Esserveld 

• Omgeving kinderboerderij Stadspark 

• Omgeving verpleeghuis Maartenshof 

• Omgeving woonzorgcentrum Heymancentrum  

• Uitgaanscentrum binnenstad 
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uitgebreid. Wij zouden graag vanuit de raad suggesties voor uitbreiding vernemen. Enige 

terughoudendheid is hierbij geboden omdat de capaciteit voor toezicht en handhaving beperkt 

is. Voor wat betreft vreugdevuren: vuren van enige omvang willen we in principe niet 

faciliteren vanuit de gemeente. Mochten er goede, veilige en kleinschalige initiatieven komen 

uit de wijken14, dan kunnen we altijd meedenken hoe dit op een zo’n veilig mogelijke manier 

kan worden uitgevoerd. 

 

Onder regie van de stedelijke projectgroep Oud & Nieuw wordt gedurende de komende tijd tot 

aan eind december 2022 de mate van overlast gemonitord en kunnen er op basis van 

dossiervorming bestuursrechtelijke maatregelen worden opgelegd aan groepen en/of 

individuele overlastveroorzakers. Te denken valt aan collectieve groepsverboden en 

individuele gebiedsverboden. Ook zal worden gekeken naar de inzet van cameratoezicht in 

bepaalde wijken om de mate van overlast en geweld tot een minimum te beperken. Vanuit een 

integrale en gebiedsgerichte aanpak vindt er een samenwerking plaats tussen de verschillende 

gebieden en de PON. Deze samenwerking ziet bijvoorbeeld op preventie, de aanpak van 

overlast gevende personen en de handhaving in de openbare ruimte. De kracht van deze 

aanpak is het gemeenschappelijke doel, het wederzijdse begrip en het inzicht in elkaars 

werkwijze. Momenteel loopt er voor de wijken Hoogkerk en Paddepoel een dergelijke aanpak 

onder regie van de gebiedsmanagers veiligheid. De PON is verantwoordelijk voor de 

coördinatie en het bewaken van de voortgang, stelt de kaders waarbinnen de gebieden hun 

voorbereiding op oud en nieuw kunnen doen en faciliteert de gebieden onder meer door het 

bepalen en het prioriteren van de capaciteitsinzet. Dilemma’s en besluiten worden voorgelegd 

aan de lokale driehoek. 

 

Ad.2 Evenementen 

Wij zijn het eens met de in VNG-gedane uitspraak dat bij een toekomstig vuurwerkverbod, het 

aanbieden van een centrale vuurwerk- of lichtshow een goed alternatief zou zijn. In lijn met de 

aangenomen motie willen we anticiperen op de vuurwerkvrije toekomst. Daarom werken we 

alvast toe naar een jaarwisseling waarin een centrale licht- of vuurwerkshow als alternatief 

voor consumentenvuurwerk een plek heeft. Voor de komende jaarwisseling (2022-2023) 

betekent dit een show van beperkte omvang in het centrum, maar wel een show die groter van 

opzet is dan het aftelmoment zoals we dat kenden in de jaren voor corona.  Deze show moet 

passen binnen de beperkingen van de binnenstad qua maximum aantal bezoekers en de daar 

geldende veiligheidsmaatregelen. Ook de huidige beperkte financiële middelen voor de 

jaarwisseling bepalen mede opzet en omvang. Vanzelfsprekend zal er hier geen vuurwerk 

worden afgestoken, we streven naar een show met onder meer lasers en muziek.  

 

Indien het komt tot een landelijk vuurwerkverbod, willen we de centrale vuurwerk-/lichtshow 

uitbreiden tot een evenement van formaat. Hierbij merken we op dat er, zeker op de huidige 

krappe markt, hoge kosten aan verbonden zullen zijn. Een centrale show met vuurwerk is 

relatief goedkoop maar kent negatieve effecten op het milieu. Alternatieven met bijvoorbeeld 

lasers en/of drones zijn duurder, maar passen beter in een vuurwerkvrije toekomst en hebben 

minder negatieve impact op mens, dier en milieu. Als gemeente zullen we bij doorgroei naar 

een evenement van formaat additionele financiële middelen moeten vrijmaken. Voor zo’n 

grote show is qua ruimte geen plek in het centrum. Overleg met vertegenwoordigers van de 

horeca in onze binnenstad heeft ons ook geleerd dat zij geen belang hebben bij het trekken van 

extra publiek naar de binnenstad. Wij zullen dus in de toekomst op zoek moeten naar een 

locatie met goede zichtlijnen voor een groot publiek en een locatie waar de veiligheid in brede 

 
• Omgeving kinderboerderij Eelderbaan 

• Omgeving De Kaai / Sontweg (paardenstallen Nationale Politie)  

• Burgemeester Boeremapark, Haren 

 
14 De gemeente Pekela heef t bijvoorbeeld goede ervaringen met het voor de jaarwisseling uitreiken van vuurtonnen en brandhout 

aan inwoners die hierom verzoeken (kosten 75,- Euro per stuk).    
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zin goed geborgd kan worden. In een eerdere haalbaarheidsstudie15 werd het Museumeiland 

als mogelijke toekomstige locatie genoemd. Het beamen, laseren of afsteken van (alternatief) 

vuurwerk vanaf pontons in het water lijkt een goede optie. Nu shows met licht en muziek (bv 

drones), maar zonder traditioneel vuurwerk, steeds gangbaarder worden zouden we ook 

passende alternatieven kunnen onderzoeken, we denken hierbij bijvoorbeeld aan de drafbaan.  

Bij een toekomstige centrale show van formaat denken we niet alleen aan een evenement rond 

middernacht. Zo’n event trekt een publiek waarvan bijvoorbeeld ouderen en (ouders van) 

jonge kinderen vrijwel geen deel uitmaken. Het doorgroeien houdt voor ons ook in dat we 

inhoudelijk breder programmeren, ook in de dagen ervoor en de vroege avond. Hiermee 

kunnen we in principe alle inwoners van ons jaarwisselingsevenement laten genieten.   

 

Ad. 3 Jaarwisseling in wijken en dorpen  

De veiligheidsmaatregelen die specifiek toegesneden zijn op gebieden zijn hierboven onder 

ad. 1 beschreven. De huidige (preventieve)jaarwisselingsactiviteiten in Ten Boer en Hoogkerk 

zetten we voort. Hetzelfde geldt voor de Wij-activiteiten16 voor jongeren tijdens de 

kerstvakantie in de wijken. In aanvulling hierop willen we de extra middelen uit het 

coalitieakkoord inzetten langs twee sporen. Hierbij tekenen we aan dat we daarbij kiezen voor 

relatief kleinschalige, lokale initiatieven. Enerzijds doen we dit vanwege de financiële ruimte 

in combinatie met het grote aantal wijken en dorpen dat onze gemeente kent. Anderzijds 

moeten we ervoor waken dat verspreide evenementen van enige omvang tijdens de 

jaarwisseling een te groot beslag leggen op de beschikbare ruimte voor toezicht en 

handhaving.  

 

Het eerste spoor houdt in dat we kleinschalige bewonersinitiatieven willen ondersteunen. Dit 

kan met financiële middelen, maar ook door het delen van suggesties voor initiatieven. De 

gemeente kan hier een faciliterende rol in spelen. De gedachte achter deze aanpak is dat we 

door we hiermee recht doen aan de grote verscheidenheid van buurten, dorpen en inwoners. 

We zien hierbij de komende jaarwisseling als een pilotjaar, waarin we kunnen experimenteren 

met en leren van wijkinitiatieven en hoe we deze als gemeente het beste kunnen ondersteunen.  

 

Het tweede spoor is de voortzetting en uitbreiding van Poetry by Night. De twee voorgaande 

edities van het licht-/poëzieproject (beperkt vanwege coronamaatregelen) smaken wat ons 

betreft naar meer. We hebben samen met de stadsdichter en het Poëziepaleis workshops 

georganiseerd waarmee we jongeren uitdaagden zich uit te drukken in taal. De resultaten 

projecteerden we op verschillende plekken in onze gemeente. Dit jaar willen we dit gaan 

uitbreiden door meer jongeren te betrekken en vooral in wijken en dorpen lichtroutes/ 

projectieplekken te realiseren. Het doel is drieledig: tegengaan gevolgen van ontlezing, 

creatief aanbod voor jeugd in wijken, o.a. tijdens de kerstvakantie en het ontwerpen/realiseren 

van lichtkunst in wijken en dorpen. Uit de evaluatie zal moeten blijken of we erin slagen deze 

doelen te integreren tot een gewaardeerd onderdeel van onze winterprogrammering.   

 

Financiën   

De uitgaven t.b.v. de genoemde activiteiten voor de aanstaande jaarwisseling zijn begroot op 

250.000,- euro. Dit bedrag bestaat uit middelen voor de centrale lichtshow (150.000,- euro) en 

uit de genoemde programmering in dorpen en wijken (100.000,- euro). 

 

Voor de aankomende jaarwisseling kunnen deze kosten in z’n geheel worden gedekt uit 

bestaande budgetten. De centrale lichtshow betalen we uit structurele middelen voor de 

jaarwisseling en voor veilig uitgaan en evenementen. Dit vullen we eenmalig aan met 

middelen uit het Evenementenbudget Binnenstad.  

 

 
15 Haalbaarheid Centrale Vuurwerkshow(s) Groningen, SD Events, mei 2019. 
16 Het project “Op z’n Gronings”. 
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De Wij-activiteiten voor jeugd in dorpen en wijken en de twee genoemde sporen voor 

aanvullende activiteiten betalen we vanuit de extra middelen (100.000,- euro) die ons college 

heeft uitgetrokken voor Oud en Nieuw activiteiten in wijken en dorpen.  

 

Vervolg  

Wij willen uitvoering geven aan de plannen rondom de komende jaarwisseling zoals in deze 

nota beschreven en binnen de bestaande financiële kaders. Er volgt een evaluatie, zowel van 

de centrale show als de activiteiten in de dorpen en wijken. Tevens volgt, zoals gezegd, na de 

jaarwisseling de behandeling in tweede termijn van het genoemde initiatiefwetsvoorstel 

vuurwerkverbod in de Tweede Kamer. Beide zaken, aangevuld met actuele kennis over de 

beschikbaarheid van locaties vanaf 2023 en de initiatieven van commerciële partijen, zullen 

input vormen voor ons beleid voor de jaarwisseling 2023-2024 en verder. Deze voorstellen, 

voorzien van een kostenraming, zullen wij tijdig aan u voorleggen.   

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 
 


