
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Op 31 oktober 2018 heeft u een motie aangenomen van GroenLinks, de Partij 

voor de Dieren, Christen Unie en Student & Stad waarin u ons vraagt te 

onderzoeken hoe een vuurwerkshow tijdens de viering van de jaarwisseling 

zou kunnen worden georganiseerd. Later heeft de burgemeester toegezegd om 

naast een onderzoek naar een centrale vuurwerkshow, ook het organiseren 

van meerdere vuurwerkshows verspreid over de gemeente, te betrekken.  

 

U heeft aangegeven op basis van de uitkomst van dit onderzoek, een 

afweging te willen maken over de haalbaarheid en wenselijkheid van het 

organiseren van één of meerdere vuurwerkshows rond de jaarwisseling. Wij 

geven u in overweging deze afweging te betrekken bij de begrotingsdiscussie. 

 

Onderzoek naar het organiseren van (een) vuurwerkshow(s)  

Om uw motie op een zorgvuldige en objectieve manier te kunnen uitvoeren, 

hebben wij een professionele evenementenorganisator - SD Event Production 

uit Groningen -  gevraagd hoe hij vanuit zijn expertise één of meerdere 

vuurwerkshows tijdens de jaarwisseling in Groningen zou organiseren. SD 

Event Production heeft ervaring met het organiseren van grote evenementen 

in de stad Groningen en daarbuiten. SD Event Production heeft naar 

aanleiding van onze vraag een rapport met bijlagen uitgebracht. In het rapport 

worden ideeën voor de organisatie van één of meerder vuurwerkshows en 

mogelijke locaties beschreven en worden randvoorwaarden benoemd. Met 

betrekking tot 2 scenario’s wordt een globale inschatting gegeven van de 

kosten. Het rapport, met in de bijlagen tekeningen van verschillende locaties 

is bijgevoegd. 
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Wij hebben het rapport van SD Event Production met het verzoek om een 

reactie voorgelegd aan de politie en de Veiligheidsregio Groningen (VRG). In 

de ambtelijke organisatie hebben wij advies gevraagd aan de afdelingen die 

zijn betrokken bij de organisatie van evenementen. De adviezen van de politie 

en de VRG zijn als bijlagen bijgevoegd. 

 

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek 

SD Event Production geeft aan dat het vanuit productietechnisch oogpunt 

geen enkel probleem is om één of meerdere vuurwerkshows te organiseren. 

Het rapport geeft concrete locaties aan. Of mensen bereid zijn hun viering van 

de jaarwisseling aan te passen door in plaats van thuis te blijven en zelf 

vuurwerk af te steken, een vuurwerkshow te bezoeken, zal de praktijk moeten 

uitwijzen. SD Event Production concludeert dat een dergelijk evenement 

moet groeien, er moet een nieuwe traditie ontstaan. Wij zien daarnaast nog 

andere factoren die een rol spelen, zoals de locatie en daarmee de afstand tot 

de show en de weersomstandigheden van die dag. Specifiek voor Groningen 

kan de gewoonte dat veel mensen net over de grens in Duitsland relatief 

goedkoop vuurwerk kopen, een remmende werking hebben op het bezoek van 

een vuurwerkshow. Een schatting van bezoekersaantallen van één of 

meerdere vuurwerkshows en het effect op de hoeveelheid vuurwerk die 

tijdens de jaarwisseling wordt afgestoken is op basis van het onderzoek op 

voorhand niet te maken. Wij verwachten dat een mogelijk daling van de 

hoeveelheid vuurwerk die wordt afgestoken pas na enkele jaren zichtbaar zal 

zijn, wanneer er daadwerkelijk een nieuwe traditie is ontstaan. 

 

Eén centrale vuurwerkshow 

Bij een vuurwerkshow nabij het centrum kunnen mensen vooraf en na afloop 

wat drinken in de horeca, waardoor er minder behoefte is aan een 

randprogramma om het bezoeken van de show toch aantrekkelijk te laten zijn.  

Het lijkt aannemelijk dat in ieder geval de bezoekers van het huidige 

aftelmoment op de Vismarkt (in 2018: tussen 5.500 en 6.000) een 

vuurwerkshow nabij het centrum zullen bezoeken. Wil een show op een 

locatie die verder van het centrum is gelegen aantrekkelijk zijn voor alle 

inwoners van de stad, dan zal in ieder geval een stevig randprogramma 

moeten worden georganiseerd. Bij de verschillende mogelijkheden die in het 

rapport worden gepresenteerd kan tevens worden overwogen een 

vuurwerkshow in de vroege avond vooraf te laten gaan door een show gericht 

op gezinnen met kinderen. 

 

SD Event Production geeft aan dat het voor een commerciële partij niet 

aantrekkelijk is om nabij het centrum een vuurwerkshow te organiseren. De 

kosten hiervoor zijn te hoog in verhouding tot de beperkte tijd waarin deze 

kunnen worden terugverdiend. Volgens SD Event Productiom is het 

organiseren van een centrale show op een locatie buiten het centrum eveneens 

commercieel gezien niet aantrekkelijk, zeker de eerste jaren waarin 

bezoekersaantallen nog moeten groeien. Bij de uitwerking van een plan kan 
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onderzocht worden in hoeverre sponsoring een bijdrage kan leveren in de 

kosten van een show. 

 

SD Event Production beschrijft tevens de mogelijkheid om het afsteken van 

vuurwerk te combineren met het projecteren van beelden op gebouwen in 

combinatie met licht en geluid. Het aantrekkelijke van projectie en geluid is 

dat dit het afsteken van vuurwerk (gedeeltelijk) kan vervangen en mogelijk in 

de toekomst zelfs helemaal. Op basis van praktijkervaring zal hier verder 

onderzoek naar moeten worden gedaan. 

 

Meerdere vuurwerkshows 

In plaats van één vuurwerkshow op een centraal gelegen plek zouden ook 

meerdere shows op verschillende plekken georganiseerd kunnen worden. In 

het rapport van SD Event Productions worden enkele plekken aan de rand van 

de stad genoemd die hiervoor geschikt zijn. Naast bepaling van het aantal 

shows en de selectie van locaties zien wij de volgende bezwaren: 

 

o ook een rond wijken georganiseerde vuurwerkshow zal een minimale 

omvang moeten hebben wil deze voor het publiek aantrekkelijk zijn. 

Meerdere shows leiden tot extra kosten en vermoedelijk meer uitstoot 

ten opzicht van één centrale show, terwijl onzeker blijft of en in 

hoeverre er in de wijken minder vuurwerk zal worden afgestoken en 

overlast vermindert; 

o meer vuurwerkshows op verschillende plekken vraagt ten opzichte 

van één centrale show om nog meer inzet van gemeente en 

hulpdiensten in een toch al zeer drukke nacht. 

 

 

Adviezen van politie, Veiligheidsregio Groningen en gemeentelijke inzet 

De politie gaat in haar advies in op de veiligheidsaspecten rond een centrale 

vuurwerkshow. Met de door de politie gesignaleerde risico’s en adviezen kan 

rekening worden gehouden bij de uitwerking van een concreet plan, zoals dat 

ook gebeurt bij de vergunningenverlening voor grote evenementen. Het 

instellen van een vuurwerkvrije zone op de plaats waar een vuurwerkshow 

wordt georganiseerd is ook naar onze mening een belangrijke maatregel om 

een dergelijke show veilig te laten verlopen. 

 

De Veiligheidsregio Groningen/Brandweer geeft in zijn advies aan dat bij de 

keuze voor een locatie rekening moet worden met de risicocontouren. Deze 

risicocontouren hebben gevolgen voor onder meer de afstand van het publiek 

tot het vuurwerk en het type en de zwaarte van het vuurwerk dat kan worden 

afgestoken. De brandweer geeft aan dat een locatie buiten de binnenstad 

vanuit (brand)veiligheid een grotere en meer veilige show mogelijk maakt 

dan een locatie in de binnenstad. Tot slot wijst de brandweer op de 

mogelijkheid om een dusdanige afsteeklocatie en vuurwerktype te kiezen 

waardoor het vuurwerk op een grote afstand door veel mensen is te zien. De 

uitwerking van dit idee vraagt om de inzet van experts op dit gebied.    
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Vanuit de politie en de brandweer wordt niet één van de door SD Event 

Production genoemde locaties als ‘onmogelijk’ beoordeeld. De keuze van een 

locatie bepaalt hoe een vuurwerkshow er uit kan zien en welke 

veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. 

 

Een vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling vraagt naast extra inzet van 

hulpdiensten ook om extra gemeentelijke inzet, zowel in het zowel proces van 

totstandkoming van het evenement als tijdens de uitvoering van het 

evenement in deze toch al zeer drukke nacht. Te denken valt aan onder meer 

de extra inzet van Evenementenmanagement, Stadstoezicht, 

verkeercoördinatie, Stadsbeheer en OOV. Ook bij de door de televisie 

gesponsorde evenementen in de grote steden, is naast de inzet van 

gemeentelijke diensten en hulpdiensten bij de centrale show nog steeds inzet 

in de wijken nodig. 

 

Vervolgtraject 

Met de voorliggende rapportage en adviezen is het aan uw raad om een 

afweging te maken over de wenselijkheid en haalbaarheid van het organiseren 

van een vuurwerkshow. Mocht u hier welwillend tegenover staan dan heeft 

wat ons betreft één centrale vuurwerkshow in het stationsgebied rond het 

Groninger Museum de voorkeur. De centrale ligging van deze locatie nabij 

het centrum levert een mooi beeld op voor een show. Verder is deze locatie 

goed bereikbaar en is er ruimte om groeiende bezoekersaantallen op te 

kunnen vangen. Een vuurwerkshow op deze plek vervangt het aftelmoment 

op de Vismarkt zoals we dat de afgelopen jaren hebben gehouden. 

 

Het organiseren van een vuurwerkshow vraagt om de beschikbaarstelling van 

een (meerjarig) budget. In de gemeentebegroting zijn hiervoor geen middelen 

gereserveerd. De hoogte van het budget bepaalt de mogelijkheden voor de 

uitvoering van een vuurwerkshow. SD Event Production heeft met betrekking 

tot twee scenario’s voor een centrale vuurwerkshow een indicatie gegeven 

van de kosten van respectievelijk circa € 100.000,- en € 200.000. Dit is 

exclusief de kosten voor extra gemeentelijke inzet. 

 

Het organiseren van een vuurwerkshow vraagt na besluitvorming hierover om 

voldoende voorbereidingstijd. In verband hiermee is het praktisch gezien niet 

meer mogelijk voor de komende jaarwisseling een vuurwerkshow te 

organiseren. 

 

In Ten Boer is in 2017 gestart met de organisatie van een vuurwerkshow. 

Destijds is de intentie uitgesproken om hiervan een nieuwe traditie te maken. 

Met de beheerder van het dorpshuis zijn hierover voor een periode van drie 

jaren afspraken gemaakt waardoor ook dit jaar in Ten Boer, binnen de 

begroting, een vuurwerkshow kan worden georganiseerd. Voor de jaren 

daarna dient opnieuw een afweging te worden gemaakt.   
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Wij vertrouwen er op u hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien 

om een afweging te kunnen maken over de haalbaarheid en wenselijkheid van 

het organiseren van een vuurwerkshow. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

de burgemeester,    de secretaris, 

Peter den Oudsten     Diana Starmans 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


