
27  september  2018 , pag.  28

Onderzoek naar centrale
Groningse vuurwerkshow

GRONINGEN Er komt een haal-
baarheidsonderzoek naar de
komst van een centrale vuur-
werkshow tijdens de jaarwisse-
ling.

Dit lijkt de uitkomst te worden
van een initiatief van Groen-
Links, die hoopt dat een vuur-
werkshow de overlast van vuur-
werk terugdringt. De fractie wil
dat wordt onderzocht of het mo-
gelijk is om tijdens de komende
jaarwisseling een dergelijk spek-
takel te organiseren.

De gemeenteraad stemde
woensdagavond over het Groen-
Links-voorstel. De stemmen
staakten met negentien tegen ne-
gentien. Dit kwam door de afwe-
zigheid van fractievoorzitter Ar-
jen Banach van Student en Stad.
Het andere raadslid van deze par-
tij stemde voor het onderzoek.
Met de steun van Banach is er,
wanneer de andere partijen het-
zelfde blijven stemmen, een
meerderheid.

Fractievoorzitter Benni Leem-
huis van GroenLinks verwees
naar een onderzoek van het
stadspanel, waaruit bleek dat 75
procent van de deelnemers voor
de komst van een centrale vuur-

werkshow is. ,,We zien een ten-
dens in de stad dat we meer en
meer toegaan naar vuurwerkvrije
zones en het inperken van vuur-
werkgebruik. Dit is onderdeel van
zo’n proces.’’

Hij kreeg naast van Student en
Stad ook steun van de Partij voor
de Dieren, ChristenUnie, D66 en
Stad en Ommeland. Rosita van
Gijlswijk (SP) concludeerde dat
GroenLinks eigenlijk juist voor
meer vuurwerk pleit, omdat ner-
gens uit blijkt dat mensen min-
der vuurwerk kopen wanneer er
een centrale vuurwerkshow
komt. Ook Diederik van der Mei-
de (PvdA) betwijfelt of hierdoor
de overlast vermindert en de
schade voor het milieu afneemt.

Fractievoorzitter René Bolle
(CDA) wilde van Leemhuis weten
waar dit proces eindigt. ,,Met
geen vuurwerk meer in de stad
Groningen?’’ Burgemeester Peter
den Oudsten is op voorhand geen
voorstander van een centrale
vuurwerkshow. ,,Dat is niet zo
simpel als het lijkt.’’ De gemeente
moet dan ook de veiligheid rond-
om de vuurwerkshow regelen en
dit kost veel tijd, geld en energie.
In oktober stemt de gemeente-
raad weer over het onderzoek.


