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Onderwerp:
Initiatief eenmalig vuurwerkvrije jaarwisseling
en
Initiatief structureel invoeren autoloze zondagen
Een burgerinitiatief
Verzoek: Overleg met staatssecretaris Van Geel van VROM

Geachte leden van de Provinciale Staten,

Bijgaand doe ik U toekomen ter kennisname mijn brief gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders van Groningen, d.d. 3 juli 2007, alsmede bijbehorende bijlagen. In deze brief wordt onder meer
vermeld, dat thans een evaluatie plaats vindt van het Rijks Vuurwerkbesluit en dat genoemde staatssecretaris overleg wil voeren met alle betrokkenen, alvorens zijn beschouwingen te geven in de Tweede
Kamer begin augustus 2007.
Ik verzoek U hierbij beleefd langs deze weg samen met de gemeente Groningen met deze staatssecretaris
in overleg te treden met betrekking tot bovenvermelde onderwerpen. Ook wijs ik U op het feit, dat tijdens het
paar-uur-durend-lokale, regionale en nationale-feestje rondom de jaarwisseling gemiddeld per provincie 42
toeschouwers van het afsteken van het vuurwerk met letselschades worden behandeld in de diverse
ziekenhuizen. Tevens wijs ik U op het feit, dat door de rijksoverheid ‒ bij monde van het ministerie van
VROM ‒ inmiddels erkend wordt, dat de effecten die het consumentenvuurwerk te weeg kan brengen niet
goed beoordeeld is! (zie bijgaande brief van staatssecretaris Van Geel op 22 januari 2007 aan de Tweede
Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 30 800 XI, nr. 76). Redenen genoeg om samen op lokaal, regionaal en
landelijk niveau van gedachten te wisselen.
Aangezien ik bij Uw College van Gedeputeerde Staten op woensdag 13 juni 2007 (briefnummer: 200707286/24/A.8, OMB/PB, zaaknummer 12899) bot heb gevangen met bovenvermelde initiatieven ‒ dit ondanks de agendering van de Partij voor de Dieren op de agenda van de provinciale adviescommissie Om-

geving en Milieu op woensdag 13 juni 2007, ben ik inmiddels zo vrij geweest om op 18 juni 2007 de Tweede
Kamer te verzoeken om onder meer op haar agenda te plaatsen en voor te stellen:
1

Het eenmalig instellen van een vuurwerkverbod in Nederland voor de jaarwisseling 2007/2008;

2

Het vuurwerkbesluit veranderen dan wel aan te passen.

Doelen:
a bescherming van de Nederlandse en niet-Nederlandse staatsburgers;
b

voorkomen van een ramp met honderden gewonden en mogelijk weer dodelijke slachtoffers, enorme
schade aan milieu.
(onderbouwing zie persbericht d.d. 1 juni 2007 in dossier “Woensdag de DERTIENDE,” pagina 108/109)

Gaarne Uw reactie vernemend, verblijf ik met vriendelijke groeten,

Johan Lourens Meijering

