
  

Vragen voor het vragenuur  
 
 

Datum : 26 november 2019 
Onderwerp: Vuurwerk 
 
Vorig jaar heeft GroenLinks tijdens het vragenuurtje (20 december) gevraagd of Midden-
Groningen een vuurwerkbeleid kende. Dat bleek niet het geval, maar de burgemeester zei 
de gebeurtenissen rondom het nieuwjaarsfeest te willen  evalueren, samen met de politie, 
om vervolgens met een beleid te komen. Dat beleid moet dan in samenspraak met dorps- en 
buurtverenigingen uitgevoerd worden. Bovendien zou de raad op de hoogte worden gesteld.  
Dinsdagmorgen kwam een raadsbrief over het thema ‘vreugdevuren’, over vuurwerk stond 
bijna niets beschreven. Dat wordt blijkbaar weer een jaar doorgeschoven.    
 
Het nieuwjaarsfeest vindt over enkele weken plaats, de eerste vuurwerkknallen zijn links en 
rechts al te horen. Vrijwel alle mensen, (echt niet alleen bij De Burcht) - maar ook dieren - 
wachten in angstige spanning af.  
De verwachting is dat ouderen de straat niet meer op durven, winkelend publiek zich 
haasten moet om weer veilig thuis te komen, huisdieren weg kruipen onder de bank, 
damherten in paniek tegen het gaas springen, de dieren uit de kinderboerderij in hun schulp 
kruipen, er komt onrust onder het vee en paardenmaneges komen mankracht tekort om de 
dieren gerust te stellen.  
 
De schade van vuur, brandjes en vuurwerk tijdens oud en nieuw is enorm, voor zowel mens 
als dier. Zowel materieel als psychisch. 
 
GroenLinks heeft over dit onderwerp dezelfde vragen over het gemeentelijk beleid als vorig 
jaar, aangevuld met enkele nieuwe vragen.  
 
Te beginnen met:  
 
Heeft de evaluatie, toegezegd door de burgemeester, inmiddels geleid tot een 
aangescherpt nieuw vuurwerkbeleid?  
 
Kan de raad die evaluatie inzien en op de hoogte gesteld worden van dat nieuw beleid? 
Aandacht voor vreugdevuren is mooi, maar lang niet voldoende.  
 
Een jaar geleden stelde burgemeester Krikke een verbod in op zwaar knal- en siervuurwerk. 
Op het gebied van brandstapels heeft ze wat minder gelukkig geopereerd, maar haar 
inspanning om vuurwerk te temperen werd destijds positief ontvangen, ook door onze 
kersverse burgemeester.  
 
Is het verbod op zwaar knal- en siervuurwerk inmiddels overwogen en ingevoerd?  
Zo ja, is er zicht op voldoende handhaving? 
 
Zijn er vuurwerkvrije zones aangewezen meer dan bij de Burcht - zoals rondom 
verzorgingstehuizen, winkels en winkelcentra, maar ook kinderboerderijen, 
hertenkampen, parken en natuurgebieden? 
 
Handhaving zal niet eenvoudig zijn, bovendien zal een aantal mensen het gevoel krijgen dat 
er iets 'afgepakt' wordt. Daarom is verbieden niet voldoende, tegelijkertijd dient er een 
alternatief geboden worden.   



  

 
Is het college bereid te onderzoeken of er activiteiten georganiseerd kunnen worden 
samen met bewoners, als alternatief voor het afsteken van particulier vuurwerk? 
 
Graag een duidelijke reactie op dit actuele onderwerp.  
 
 
Namens de fractie van GroenLinks 
Ger Zuiderveen 
 
 
 
 

 
Algemene informatie: Vragen voor het vragenuur  kenmerken zich als  informerende vragen over actualiteiten. Raadsleden 
kunnen tijdens de vergadering niet-technische vragen stellen. Er is geen debat mogelijk waardoor verantwoordingsvragen buiten 
de orde zijn 
 
Informatie voor de raad:  Vragen moeten worden ingediend uiterlijk de woensdag voorafgaand aan de raadsvergadering om 
12:00 uur. Deze vragen zullen in de raadsvergadering mondeling  worden beantwoord. 
Als de actualiteit daartoe aanleiding geeft kunnen, na het onder punt 1 genoemde tijdstip, over dat onderwerp informatieve vragen 
worden gesteld. De vragenstellers moeten er rekening mee houden dat er niet onmiddellijk een adequaat antwoord gegeven zal 
kunnen worden. Daarvoor geldt als afspraak dat de antwoorden op deze actuele vragen binnen 7 dagen in de vorm van een door 
het college(lid) opgestelde schriftelijke memo, na tussenkomst van de griffier in de dagmail toegezonden krijgen.  
 
Informatie over de procedure voor de organisatie: 
De griffie mailt (outlook) de vraag naar de professionals in de organisatie en cc naar betrokken portefeuillehouder en directeur. De 
professional informeert de portefeuillehouder over de beantwoording van de vraag. Afhankelijk van de vraag neemt de 
professional de desbetreffende directeur mee of informeert de directeur over de beantwoording. De portefeuillehouder 
beantwoordt de vragen mondeling tijdens het vragenuur. Mocht dit niet lukken is het aan de professional om de portefeuillehouder 
te informeren dat beantwoording van de vragen op zo’n korte termijn niet mogelijk is en ook om aan te geven waarom dan niet en 
een nieuwe termijn aan te geven zodat de wethouder dit kan aangeven in het vragenuur. 
 
De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-
regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-
gemeenteraad/ 
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