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Onderwerp:

Vuurwerk (burger-intiatief)

Voorstel:

Overleg met ministerie van VROM

Geachte leden van de Provinciale Staten,
Naar aanleiding van mijn in juni j.l. ingediend voorstel bij zowel de gemeente en provincie Groningen,
alsmede landelijk bij de Tweede Kamer voor een eenmalig vuurwerkvrij Groningen/Nederland doe ik U
hierbij toekomen een kopie van bijgaande brief van het ministerie van VROM op 3 september j.l., alsmede
mijn brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van Groningen op 12 september 2007.
Ik verzoek u vriendelijk kennis te nemen van de in houd van deze brieven en Uw College te verzoeken
om alsnog terzake ‒ in samenspraak met de gemeente Groningen ‒ in overleg te treden met de staatssecretaris van VROM.
Ik verwijs u naar onderstaand citaat uit bovenvermelde brief van het ministerie van VROM:
“Op dit moment vindt er een evaluatie plaats van het Vuurwerkbesluit op basis van specifieke
aandachtspunten. Naar aanleiding van de uitkomst hiervan zal het Vuurwerkbesluit zonodig worden aangepast. De afsteekmogelijkheden maken deel uit van de evaluatie.”
Ik merk terzake nog op, dat het gemeentebestuur van Groningen zich richt op de titel ‘Duurzaamste stad
van Nederland,’ waarbij overheid, inwoners en bedrijfsleven moeten zorgen dat de hoofdstad van onze
provincie in 2025 energie- en CO2 neutraal is. Een lofwaardig streven. In mijn bijgaande brief heb ik het
College van B en W van Groningen verzocht ook het fenomeen vuurwerk hierbij te betrekken.
De uitstoot van schadelijke stoffen tijdens de jaarwisseling is zowel in onze provinciale hoofdstad
als ook in onze prachtige provincie Groningen is enorm!
Uit bijgaande brief van het ministerie van VROM blijkt dat zowel de Algemene Plaatselijke (Politie) Verordening (Model-APV) als de huidige evaluatie van het Vuurwerkbesluit voldoende aanknopingspunten
bieden voor een onderhoud terzake met de staatssecretaris dan wel minister van VROM.

Zowel provinciaal- als gemeentelijk bestuur van Groningen kunnen thans hun stem laten horen in
Den Haag en een bijdrage leveren aan een aanpassing/wijziging dan wel mogelijk intrekking van
het Vuurwerkbesluit en daarmee een positieve bijdrage leveren aan een schoner milieu!
Met vriendelijke groet,

Drs. Johan L. Meijering
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