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Geachte Burgemeester en Wethouders en Leden van de Gemeenteraad, 

Wij nodigen u van harte uit voor het bijwonen van het eerste 
Symposium 'Staakt het Vuren' 
Waarom 1 miljard verknallen? 

Op woensdag 10 december 2008 van 14.00 - 17.00 uur in Centrum 
'De Oosterpoort', Trompsingel 27 in Groningen. Parkeergelegenheid aanwezig. 

Welke schade veroorzaakt het afsteken van consumentenvuurwerk tijdens de 
jaarwisselingen aan de gezondheid van mens en dier, de ogen van jongeren en 
kinderen en het milieu. En wat betaalt de Nederlandse samenleving aan dit steeds 
terugkerende grootste risico-evenement? Wat zijn de alternatieven? 
Hierover willen we graag met U in discussie treden. 

Onder meer een professor, een econoom, een oogarts en een verpleegkundige 
geven hun zienswijze vanuit hun eigen professie. Ook de APV komt aan de orde. 
Zie ook de tweede pagina van de Nieuwsbrief. 

Vóór het Symposium zouden wij graag een antwoord ontvangen op de volgende 
vraag:'Welke aanpassing van de Algemeen Plaatselijke Verordening in het kader 
van algemene zin van bestuursrecht zou uw Gemeente kunnen maken om schade 
te voorkomen en veiligheid te bevorderen bij de jaarwisseling?' 

De kosten van dit symposium bedragen €40 per persoon inclusief drie 
consumpties. Aanmelden graag zo spoedig mogelijk: 
Per email: carla.durvillefa),home.nl óf tel. 050-3118888 of 050-5712005 
De entreekosten kunt u overmaken vóór 3 december naar rekeningnr.78671708 
Triodosbank, onder vermelding van: Symposium 2008 

Ook presenteert de Stichting op 8 december van 13.00 tot 15.00 uur drie boeken 
over vuurwerk in het Internationale perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. U 
bent van harte welkom! 

Verder verwijzen wij U naar bijgevoegde Nieuwsbrief van onze Stichting 
en wij verzoeken U beleefd deze Nieuwsbrief ook beschikaar te stellen aan alle 
Leden van de Gemeenteraad. 
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Namens de Stichting 

Paul Steverink, voorzitter 
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STICHTING COMITÉ STAAKT HET VUREN 
Nieuwsbrief 1, 14 november 2008 

De stichting Comité Staakt het Vuren stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het 
vervangen van het afsteken van consumentenvuurwerk door milieuvriendelijk, veilig, 
professioneel vuurwerk- en lasershows. Zou dit een nieuwe weg kunnen zijn, die voor de 
meerderheid van de Nederlandse bevolking een veilig alternatief biedt? 

Gevolgen van de jaarwisseling 2007/2008 
Ieder jaar opnieuw wordt er in Nederland voor een vermogen aan vuurwerk verknald, met 
ernstige gevolgen voor de gezondheid van mensen, dieren en het milieu. In het 
onderzoeksrapport van de Politieacademie naar de jaarwisseling 2007/2008 staat, dat de 
jaarlijks terugkerende nieuwjaarsviering het grootste Nederlandse evenement is en daarmee 
tegelijkertijd ook het grootste risico-evenement. Volgens een ruwe schatting zijn de kosten 
van de directe en indirecte schade als gevolg van de jaarwisseling 2007/2008 één miljard 
euro.( €1000,000,000). Er vielen 1.100 geregistreerde gewonden en er werden 1.500 
aanhoudingen verricht. Met vuurwerk als wapen werd brand gesticht in 22 scholen, in huizen, 
auto's en bomen. Er werden honderden bushokjes, duizenden afvalcontainers, talrijke 
verkeersborden en lantaarnpalen vernield. In Den Haag alleen al rukte de brandweer 800 keer 
uit. Er werd ook buitensporig geweld gepleegd tegen hulpverleners, politie en tussen mensen 
onder elkaar. Jaarlijks vallen er 1 a 2 dodelijke slachtoffers. Daarnaast melden oogartsen dat 
de laatste jaren 600 jongeren en kinderen ernstig oogletsel hebben opgelopen bij het kijken 
naar het afsteken van vuurwerk. Ook de hoeveelheid fijn stof in de vroege morgen van 1 
januari 2008 was vele malen hoger dan de toegestane 50 microgram per kubieke meter. De 
maximale uurgemiddelde concentratie in stedelijke gebieden bij de jaarwisseling 2007/2008 
was 962 microgram per kubieke meter. Ook overtroffen de meeste knallen de pijngrens van 
het gehoor, waarbij een knal van ongeveer 140 decibel blijvende gehoorschade veroorzaakt. 

Wat willen de Nederlanders? 
Gebleken is, dat veel Nederlanders ernstig bezorgd zijn over de ontwikkelingen bij de viering 
van Oud en Nieuw. Veiligheid en gezondheid voor iedere Nederlander kan niet worden 
gewaarborgd. Uit recent onderzoek in de Randstad is gebleken dat de helft van het aantal 
ondervraagden het afsteken van consumentenvuurwerk niet meer wil. Is hier dan niet de vraag 
gerechtvaardigd wat de Nederlandse bevolking wil? 

Politieke discussie 
Er is door de Nederlandse regering en de Tweede Kamer gediscussieerd over diverse opties 
over het afsteken van consumenten vuurwerk: 

a. Een algeheel verbod van het consumentenvuurwerk; 
b. De aanvangstijd van het afsteken van consumentenvuurwerk op 31 december 

verzetten van 10.00 naar 22.00 uur; 
c. Uitsluitend professioneel vuurwerk afsteken bij vuurwerkevenementen die door de 

overheid worden georganiseerd; 

Ontstaan van de Stichting 
Het Comité Staakt het Vuren begon haar activiteiten in november 2007 en verzond en 
verspreidde ongeveer 1.000 brieven aan ondermeer alle gemeenten in Nederland, alle leden 
van de Eerste en Tweede Kamer, alle Ministeries en de grote medefinancieringsorganisaties. 
Er kwamen meer dan 300 reacties binnen. Een spontane actie van het Comité in Groningen in 



december 2007 om vuurwerkgeld dat verknald wordt te besteden aan projecten in Afrika 
bracht in korte tijd 5.470 euro op. Op 6 augustus 2008 is bij notariële acte de stichting 
Comité Staakt het Vuren opgericht. Direct na deze oprichting heeft het bestuur van de 
stichting 68 ambassades/consulaten uit de hele wereld om informatie gevraagd over het 
afsteken van vuurwerk in deze landen en de wijze waarop Oud en Nieuw wordt gevierd. Er 
wordt aan ruim 100 koepelorganisaties in Nederland schriftelijk gevraagd om specifieke 
informatie over vuurwerk die alléén die organisaties kunnen verstrekken. Wij zullen 
universiteiten en hogescholen vragen om onderzoeksprojecten op te starten over deelgebieden 
die te maken hebben met het vuurwerk. Een tiental thema's met onderzoeksvragen is 
opgesteld. 

Activiteiten van de Stichting: 
Een Symposium in de Oosterpoort, Groningen, op 10 december van 14.00 tot 17.00 uur: 

'Staakt Het Vuren' Waarom 1 miljard verknallen? 
Naar aanleiding van de ongeregeldheden van de jaarwisseling 2007/2008 heeft het bestuur 
van de stichting Comité Staakt het Vuren besloten een symposium te organiseren over de 
wijze van nieuwjaarsviering, het consumentenvuurwerk en het ontwikkelen van 
milieuvriendelijk en veilig vuurwerk voor professionele vuurwerk- en lasershows. Het ligt in 
de bedoeling van het bestuur dit symposium elk jaar in december in Groningen te organiseren. 
De volgende sprekers zijn uitgenodigd: 

• Prof. dr. ir. Clemens Mensink van het Vlaams Instituut voor Technologisch 
Onderzoek (VITO) Hij spreekt over de schadelijke gevolgen van vuurwerk voor het 
milieu. 

• Drs Berin Bergman, econoom, geeft antwoord op de vraag: "Wat heeft het afsteken 
van vuurwerk bij de jaarwisseling 2007/2008 de Nederlanders gekost?" 

• Oogarts Bert van de Pol van het Universitair Medisch Centrum Groningen spreekt 
over de 600 jongeren en kinderen die de laatste jaren ernstige oogletsels hebben 
opgelopen bij het kijken naar het afsteken van vuurwerk 

• Een verpleegkundige van de Spoed Eisende Hulp spreekt over de 1100 mensen die 
medische hulpzochten als gevolg van het afsteken van vuurwerk. 

Een vertegenwoordiger van de vuurwerkbranche spreekt over de belangen van de 
vuurwerkbranch in Nederland en China. 

Wij sturen uitnodigingen naar: de gemeentebesturen en gemeenteraden, de colleges van 
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van elke provincie, de Ministeries en de leden van 
de Eerste, Tweede en Derde Kamer, politieke partijen en haar jongerenorganisaties, onderwijs 
instellingen, universiteiten en hoge scholen, specialisten op gebied van geluid, 
gezondheidszorg (long, oog en oorartsen en Speciale Hulpverlenende Artsen), de brandweer, 
dierenzorgverlening, politie en psychische zorgverlening, onderzoeksteams zoals de 
Onderzoekscommissie Veiligheid Verkeer en de Politieacademie, het COT (Instituut voor 
Veiligheids- en Crisismanagement), leden van de Taskforce Jaarwisselingen, de Stichting 
Consument en Veiligheid, Bureau Halt, diverse jongerenorganisaties, de verzekeringsbranche 
en de 'Denktank' van de Congregatie van de Fraters van Utrecht. 

Drie boeken : 
Er worden drie verschillende boeken uitgegeven over de gevolgen van het afseken van 



consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisselingen, onder auspiciën van de Stichting. Deze 
boeken met de titels:'Vuurwerk', 'Explosief Vuurwerk. Feiten liegen niet' en 'Verwoestend 
Vuurwerk'worden gepresenteerd op 8 december 2008 om 13.00 uur in het internationaal 
perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Na de presentatie zal er aansluitend een 
persconferentie worden gegeven. De boeken worden uitgegeven door Uitgeverij Elikser in 
Leeuwarden. In de boeken zullen onder meer aan de orde komen: milieu-en letselschade, 
geweldsdelicten, brandstichtingen, de kosten en de schade van de vuurwerkhandel, de 
geldverspilling, de problemen bij zowel de productie, regels en wetgeving, opslag, vervoer, 
verpakking, de kwaliteit van legaal vuurwerk, de handel in illegaal vuurwerk en misdaad. De 
schrijver ziet het gebruik van consumentenvuurwerk als katalysator van de problemen die 
zich bij de jaarwisseling voordoen. Hij komt tot de conclusie dat er verandering nodig is en 
geeft mogelijke oplossingen en ideeën. 

Onderzoek naar milieuvriendelijk vuurwerk 
De Stichting steunt een onderzoeker die bezig is op kleine schaal milieuvriendelijk vuurwerk 
te ontwikkelen. Dit sluit aan bij de universiteiten van München en Wenen die onderzoek doen 
naar 'Eco-Friendly Pyrotechnics' waarover is gepubliceerd in het tijdschrift Angewandte 
Chemie en waarover een persbericht is verschenen in Duitsland. 

Nederlandse Grondwet en Europese Unie 
Aangezien bij de jaarwisseling de veiligheid en gezondheid voor iedere Nederlander niet kan 
worden gewaarborgd verwijzen we naar de volgende grondrechten van de Nederlandse 
Grondwet. Artikel 6 lid 2: de wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten 
gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het 
belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Artikel 21: de 
zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en 
verbetering van het leefmilieu. Artikel 22 lid 11: de overheid treft maatregelen ter 
bevordering van de volksgezondheid. In Europees verband zet de Europese Unie zich onder 
meer in voor de duurzame ontwikkeling van Europa, op basis van onder meer een hoog 
niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu. 

Op zoek naar verandering 
We zijn als bestuur van de Stichting op zoek naar verandering en zijn er van overtuigd dat dit 
mogelijk is. Wie had het voor mogelijk gehouden dat er in Nederland een rookverbod in de 
werksituatie zou komen? En in Australië bijvoorbeeld mogen inwoners sinds 1987 geen 
consumentenvuurwerk meer kopen dankzij de actie gevoerd door oogartsen. Nu worden er 
alleen professionele vuurwerkshows en lasershows georganiseerd. In 5 Staten van Amerika, 
met name Delaware, Massachusetts, New Jersey, New York en Rhode Island is het verboden 
consumentenvuurwerk af te steken. De organisatie Prevent Blindness America ondersteunt het 
verbod op de invoer en verkoop van alle vuurwerk behalve het vuurwerk dat gebruikt wordt 
bij professionele vuurwerkshows die afgestoken worden door professionals die een 
vergunning hebben. In Europa wordt heel verschillend gedacht. In Ierland is het afsteken van 
consumentenvuurwerk verboden. Op wereldniveau wil de beweging Stop fireworks hetzelfde. 
In Nederland zien veel mensen de ellende van het vuurwerkgebruik, zij worden hier door 
bewogen en zoeken naar een gelegenheid om in actie te komen. Het bestuur van de stichting 
Comité Staakt het Vuren wil dit graag mogelijk maken 

Voor meer informatie: Stichting Comité Staakt het Vuren, Moesstraat 20,9717 JW 
Groningen Tel. 050 - 5712005 K.V.K. 01135290 Triodos Bank 78671708 


