
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Hierbij doen wij u onze beantwoording toekomen van de vragen van de 

fractie van GroenLinks over: ‘Bufferzone’ rondom abortuskliniek Stimezo? 

 

1. Kan het college ingaan op de vraag van RTV Noord hoe kort de 

termijn is waarop contact met het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport wordt gezocht met betrekking tot deze kwestie? 

 

Het ministerie van VWS heeft recent het initiatief genomen om een 

ambtelijke bijeenkomst te organiseren met als doel het uitwisselen van 

kennis en ervaring. Deze bijeenkomst zal medio mei of begin juni 

plaatsvinden. 

 

2. Kan het college inzicht geven in welke juridische regelingen getroffen 

moeten worden om een dergelijke bufferzone bij Stimezo in te stellen? 

Zo nee, waarom niet? 

 

Wij zijn van mening dat er geen behoefte bestaat aan nieuwe regels. 

Het recht om te demonstreren is vastgelegd in de Grondwet, de 

burgemeester is het bevoegde orgaan om voorschriften, beperkingen 

of een verbod uit te vaardigen (Wet openbare manifestaties) en wie 

wil demonstreren moet daarvan tijdig kennisgeving doen aan de 

burgemeester (Algemene Plaatselijke Verordening Groningen). Aan 

de hand van deze regels zal de burgemeester van geval tot geval 

afwegen of een aangekondigde demonstratie verboden dient te 

worden, dan wel of hij voorschriften of beperkingen wil uitvaardigen. 

Bij zijn afweging houdt de burgemeester rekening met de in de Wom 

vastgelegde criteria: bescherming van de gezondheid, het belang van 
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het verkeer en het bestrijding of voorkomen van wanordelijkheden. 

Dit kader is ook van toepassing op demonstraties voor de deur van 

abortusklinieken. 

 

 

3. Kan het college aangeven hoeveel incidenten zich in Groningen 

hebben voorgedaan? 

 

In de afgelopen 5 jaar is er bij de politie 1 incident gemeld. 

 

4. Is het college het eens met GroenLinks dat intimiderende activiteiten 

ten opzichte van deze vrouwen niet door de beugel kunnen? 

 

Wij vinden intimiderende activiteiten niet acceptabel. Wie een 

abortuskliniek bezoekt moet ongehinderd toegang worden geboden. 

 

5. Hoe is het college van plan ervoor zorg te dragen dat vrouwen 

ongehinderd en zonder intimidatie zich vrij voelen om naar de 

abortuskliniek te gaan? 

 

De burgemeester gaat met vertegenwoordigers van de abortuskliniek 

en de demonstranten om de tafel om hierover afspraken te maken. 

 

Wij vertrouwen er op uw vragen hiermee voldoende te hebben 

beantwoord. 

 

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. 

 


