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Betreft: Bezwaar tegen toestemming ontbranding vuurwerk bij besluit nr. 2022-027913/K2202 
 
Geacht College, 
 
Op 16 maart 2022 heeft u besloten toestemming te verlenen voor het ontbranden van vuurwerk 
krachtens het Vuurwerkbesluit onder bovengenoemd dossiernr. Stichting Boomwachters Groningen 
maakt bezwaar tegen dit besluit met onderstaande argumenten. 
 
Terwijl de laatste jaren het afsteken van vuurwerk tijdens oud- en nieuw steeds opnieuw ter 
discussie wordt gesteld en er meer en meer stemmen opgaan om dit bij wet te verbieden, de 
verkoop en het afsteken van oudjaarsvuurwerk was bijv. verboden tijdens de jaarwisseling van 2021-
2022, meent de provincie Groningen voorbij te moeten gaan aan deze maatschappelijke discussie 
door toestemming te verlenen aan Masterpyrotech om tijdens het Kingsland festival vuurwerk te 
ontsteken.  
 
Onze inhoudelijke bezwaren t.a.v. natuur en omwonenden: 

• Kingsland vindt midden in de broedtijd plaats; het is daarom onbegrijpelijk dat in een 
periode waarin de natuur en haar bewoners (dieren zoals vogels, vleermuizen, etc.) op zijn 
kwetsbaarst is, een vergunning wordt afgeven voor het ontsteken van vuurwerk. Vuurwerk 
veroorzaakt geluidsoverlast en daarbij gepaard gaande stress bij dieren, waaronder vogels. 

• Vuurwerk veroorzaakt daarnaast fijnstof in de lucht en zware metalen in de bodem en het 
water. Bij het vuurwerk afsteken komen allerlei stoffen als kleine deeltjes in de lucht. Het 
inademen ervan is schadelijk voor de gezondheid. Tijdens het afsteken van vuurwerk kan de 
hoeveelheid fijnstof zo’n 30% hoger kan zijn dan normaal.  

• De overheid, dus ook de provincie Groningen, heeft een zorgplicht t.a.v. de gezondheid van 
haar inwoners. 

• De zware metalen, waaronder barium, antimoon en strontium, in vuurwerk zijn schadelijk 
voor de gezondheid van mens en dier. 

• Naast luchtvervuiling zorgt vuurwerk ook voor bodem- en watervervuiling: fijnstof door 
onverbrande vuurwerkresten en koper, dat bij te hoge concentraties giftig is voor het 
waterleven.  



• De overheid, dus ook de provincie Groningen, heeft een voorbeeldfunctie ten aanzien van 
het treffen van maatregelen ter voorkoming van milieuvervuiling en klimaatverandering, en 
ter verbetering van de biodiversiteit en de bescherming van natuur. 

• De lange periode waarin vuurwerk afgestoken mag worden nl. tussen 18.00-24.00 uur. 
Boomwachters Groningen vindt dit veel te lang; bewoners (dieren) en omwonenden van het 
Stadspark worden een veel te lange tijd onderworpen aan geluidsoverlast en vervuilende 
stoffen. 

• Het afsteken van vuurwerk voegt niets toe aan het festival. Bezoekers komen voor muziek 
en samenzijn en niet speciaal voor het vuurwerk.  

• De mogelijkheid bestaat dat door droogte de omgeving, het Stadspark en haar natuur, 
vatbaar is voor brand. Het Stadspark is één van de grootste gebieden in de gemeente 
Groningen waar nog sprake is van enige biodiversiteit. Gezien de (klimaat-, fijnstof- en 
stikstof-) problemen waar we tegenwoordig voor staan is het van het grootste belang dit 
gebied te beschermen. 

• Wij vragen ons af of het vuurwerkafval direct wordt opgeruimd. Wanneer dit niet gebeurt 
zullen vuurwerkresten nog meer schade aan de natuur toebrengen. Wie is 
verantwoordelijk? 

 
Toetsing op het onderdeel soorten van de wet Natuurbescherming. 
In de verleende ontbrandingstoestemming wordt de zorgplicht van de Provincie Groningen als 
bevoegd gezag voor de wet Natuurbescherming beschreven. Deze zorgplicht wordt echter niet 
ingevuld, de effecten van de toegestane activiteiten op beschermde soorten worden niet getoetst 
door de provincie Groningen. Volgens verkregen informatie van ambtenaren van de Provincie is het 
de verantwoordelijkheid van de aanvrager om te toetsen of daarvoor een ontheffing nodig is en deze 
dan aan te vragen. Een integrale toets van effecten op het onderdeel soorten van de wet 
Natuurbescherming wordt dus niet uitgevoerd. Hieruit trekken wij de conclusie dat de Provincie 
Groningen in deze haar zorgplicht volgens de wet Natuurbescherming niet of onvoldoende uitvoert, 
niet inhoudelijk motiveert waarom die keuze gemaakt wordt en daarmee haar wettelijke taak niet 
uitvoert.  
 
Dat de maatschappelijke discussie over vuurwerk actueel en levendig is laat dit vuurwerkmanifest 
wel zien (https://vuurwerkmanifest.nl/). Wij hopen dat onze argumenten, die van groot belang zijn 
voor mens en dier, de provincie beweegt terug te komen op haar besluit. Voor correspondentie over 
deze zaak verzoeken wij u gebruik te maken van info@boomwachtersgroningen.nl . 
 
Namens Stichting Boomwachters Groningen 
 
M.  Visser, secretaris 
 
M. Pleij, penningmeester 
 
 
Bronnen: 
1. Milieu Centraal 
2. Vereniging Stadspark Natuurlijk! 
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