
 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op vragen ex art. 38 RvO van de 

PVV inzake steun horeca Groningen in deze coronacrisis. De brief van de 

vragensteller treft u als bijlage aan.  

 

Inleiding 

Het RTL4-nieuws en de Telegraaf hebben bericht over een interne notitie van 

het Ministerie van EZK over de besmettingscijfers in de horeca, en eventuele 

heropening van deze branche.  

 

1. Bent u het met de PVV fractie eens dat restaurants zo snel mogelijk 

verantwoord hun deuren weer moeten kunnen openen? En zo nee, waarom 

niet?  

 

Wij zijn het eens met de PVV dat de horeca, die door de coronacrisis hard 

getroffen is, zo snel mogelijk maar vooral op een verantwoorde wijze open 

zou moeten. Bij de bepaling van wat verantwoord is, volgen wij de 

Rijksoverheid, baserend op de adviezen van het RIVM. Met deze nieuwe 

lockdown is het de vraag wanneer dit weer kan.  
 

2. Bent u het met de PVV fractie eens dat de horeca alle steun verdient die 

nodig is en alles in het werk gesteld moet worden om de horeca weer 

verantwoord open te laten gaan?  En zo nee, waarom niet? 

 

Wij hebben veel begrip voor de impact die de coronamaatregelen hebben op 

de ondernemers in onze gemeente. Dit brengen we ook onder de aandacht bij 

het Rijk en andere overheden. Met betrekking tot het verantwoord opengaan 

verwijzen we naar het antwoord op vraag 1.   
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3. Bent u het met de PVV-fractie eens dat restaurantbezoek veel veiliger is 

dan thuisbezoek? En zo nee, waarom niet? 

 

Nee, het RIVM heeft geen data waaruit blijkt dat het reproductiegetal zal 

dalen bij het openstellen van de horeca (zie persbericht RIVM 8 december 

2020). Hiermee neemt het RIVM afstand van de notitie van EZK. In de 

kamerbrief “Berekeningen over horeca” van 8 december 2020 hebben de 

verantwoordelijke ministers Wiebes en De Jonge dat eveneens gedaan.   

 

Wij gaan ervan uit de vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


