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Onderwerp: Initiatief in samenwerking met de gemeenteraad van Groningen: eenmalige vuurwerkvrije en
structureel invoeren autoloze zondagen in de provincie Groningen

Langs deze weg verzoek ik u beleefd:
1

Bovenvermelde voorstellen, verwoord en onderbouwd in bijgaand schrijven op 5 april 2007 aan het
College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en bijgaand schrijven aan het College
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen op 10 april 2007 te agenderen op de
agenda van de Provinciale Staten van de provincie Groningen.
N.B Juist met elkaar in debat gaan en met elkaar wegen vinden om goede creatieve alternatieven te vinden voor de invulling van een eenmalig vuurwerkloze oud- en nieuwjaarsviering kan
verrassende uitkomsten bieden!
Ik verzoek u vriendelijk om deze discussie niet uit de weg te gaan; het zou werkelijk zonde zijn
als u deze geboden kans laat lopen!

2

3

De onder 1 genoemde voorstellen, aangevuld met de onder punt 4 genoemde extra onderbouwing van
deze voorstellen voor advies voorleggen aan alle provinciale adviescommissies, e.e.a. in verband
met de vele aspecten die verbonden zijn aan deze voorstellen;
Als indiener van deze voorstellen spreektijd toe te staan om beide burgerinitiatieven aan de Provinciale
Staten toe te lichten;

4

Ter onderbouwing van mijn onder 1 genoemd schrijven onderstaande reactie toe te voegen:
‘Duurzaamheid,’ waaronder energiebesparing staat inmiddels hoog op de politieke agenda’s! Met name
in het kader van onze milieuproblematiek kunnen beide voorstellen een positieve bijdrage leveren!
Met velen wil ik nog benadrukken, dat het afsteken van (knal)vuurwerk enorm schadelijk is voor
zowel het milieu, als mens en dier!

Er worden rond de jaarwisseling volkomen nutteloos (behalve het ‘spekken’ van de kassen van vuurwerkleveranciers!) tonnen en nog eens tonnen zwavel en andere schadelijke stoffen de lucht ‘ingeschoten’! De
uitstoot is enorm!
We zitten wereldwijd midden in discussie welke maatregelen we moeten nemen om het broeikaseffect
zoveel mogelijk tegen kunnen gaan!

Nog afgezien van het aantal decibellen, die ongetwijfeld de vastgestelde geluidsnormen vele malen zullen
overschrijden werken de schrikeffecten van het knalvuurwerk ook op dieren uitermate schadelijk!
Tenslotte wil ik nog vermelden, dat er inmiddels vele tientallen adhesiebetuigingen binnenstromen zowel
uit de provincie Groningen als daarbuiten.
Landelijke media hebben inmiddels aandacht besteed aan dit initiatief (De Metro, Radio Noord- Holland)
Vele toezeggingen van artiesten uit onze hoofdstad en onze provincie zijn binnengekomen om een
bijdrage te leveren aan de invulling van een bijzonder Groninger oud en nieuw.
Een jaarwisseling die ongetwijfeld velen zal inspireren om op een geheel andere wijze een positieve bijdrage te leveren!
Een noordelijke ondernemer heeft inmiddels 2.500 Euro overgemaakt ten behoeve van één of meerdere
nader vast te stellen goede doelen.
Diverse noordelijke ondernemers uit zowel de provincie als de stad Groningen beraden zich thans en
zullen met uitgewerkte ideeën komen!
Positieve reacties zijn ook ontvangen uit de Tweede Kamer van de SGP en de Partij voor de Dieren.
Kortom, in dit stadium kan reeds gesteld worden dat de vele positieve reacties hartverwarmend zijn en
dat de tijd rijp schijnt te zijn om eenmalig een jarenlange traditie met andere ogen te bekijken, een andere ‘bril’op te zetten en daarmee onze prachtige provincie met haar fraaie hoofdstad ‒ volkomen terecht ‒
op de (wereld)kaart te zetten! Met uw positieve besluitvorming kan het niet anders dan succesvol worden!
Laten we met elkaar de energieën bundelen, het voortouw nemen en er voor gaan en wel ....... helemaal!
Uw reactie gaarne vernemend, verblijf ik met de meeste hoogachting,

(drs. Johan L. Meijering)

BIJLAGEN:
1

Brief aan College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen d.d. 5 april 2007;

2

Brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen en leden van de
gemeenteraad d.d. 10 april 2007;

3

Interview tijdens de nieuwjaarsreceptie van de provincie Groningen d.d. 2 januari 2007.

