
Schriftelijke vragen ex Art. 38 RvO 

Aan: College van B&W van Groningen 
Betreft: ‘Bufferzone’ rondom abortuskliniek Stimezo? 
Datum: 31 maart 2019 

Geacht college, 

Onlangs werd duidelijk dat een abortuskliniek in Rotterdam haar patiënten met 
steeds grotere regelmaat lastiggevallen ziet worden door anti-abortusdemonstranten.1 
Dit lastigvallen bestaat uit het plakken van stickers met de tekst ‘Abortus is moord’ in 
de lift die deze vrouwen moeten nemen, het laten zien van poppetjes die een foetus 
verbeelden of het daadwerkelijk aanspreken van deze groep. Hierbij lijkt, volgens 
directeur van deze kliniek Gerrit Zomerdijk, de ‘intensiteit en brutaliteit van de 
protesten’ toe te nemen.2 De kliniek heeft daarom de hulp van gemeente Rotterdam 
ingeroepen. 

Volgens het Humanistisch Verbond hebben ‘bijna alle veertien abortusklinieken in 
Nederland hiermee te maken’3 en dat lijkt volgens onderzoek van RTV Noord4 ook te 
gelden voor abortuskliniek Stimezo in Groningen. Een woordvoerder van Stimezo 
geeft daarbij aan dat het gedrag van de demonstranten ‘soms grensoverschrijdend’ is. 
‘Dan blokkeren ze de weg en omsingelen ze cliënten. Dan moet er handhaving aan te 
pas komen. En heel soms politie.’5 Ook zouden de bezoekers heftige foto’s in handen 
gedrukt krijgen en speldjes in de vorm van babyhandjes. Deze observatie botst met de 
uitleg van de demonstraten zelf. Directeur Kees van Helden van de christelijke 
stichting Schreeuw om leven geeft aan dat zij daar staan ‘om hulp te bieden’ en dat zij 
deze vrouwen ‘netjes benaderen’.6 

Toch lijken dergelijke verklaringen van demonstranten weinig overtuigend, want ook 
minister De Jonge herkent dat ‘demonstranten zich geregeld “intimiderend en met 
kwalijke teksten uiten” tegen vrouwen die voor een abortus komen.7 Hij is daarom 
voorstander van bufferzones (demonstratierecht tot een bepaalde afstand van 
klinieken), maar ‘benadrukt dat de burgemeester beslist onder welke voorwaarden 
een betoging kan worden gehouden.’8 

Volgens RTV Noord is de gemeente op de hoogte ‘van de plannen voor bufferzones, 
maar heeft (ze) nog geen contact gehad met het ministerie’ en gaat dit ‘op korte 

                                                           
1 Bron: NOS, 19-03-2019, https://nos.nl/artikel/2276667-abortuskliniek-klaagt-over-anti-
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2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
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termijn’ gebeuren.9 ‘Het is namelijk de vraag hoe het juridisch geregeld moet 
worden.’10 

Het recht tot demonstreren is een niet te overschatten en fundamentele 
verworvenheid in onze samenleving. Maar lichamelijke integriteit en zelfbeschikking 
zijn dat evenzeer. Bovendien moeten vrouwen zich vrij voelen om gebruik te maken 
van hun rechten en van zorg. Daarom hebben wij over bovenstaande de volgende 
vragen: 

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? 

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? 

3) Kan het college aangeven hoeveel incidenten zich in Groningen hebben 
voorgedaan? 

4) Is het college het eens met GroenLinks dat intimiderende activiteiten ten opzichte 
van deze vrouwen niet door de beugel kunnen? 

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? 

Namens de fractie van GroenLinks: 

Mirjam Wijnja  

Nick Nieuwenhuijsen  
 

                                                           
9 Zie 4. 
10 Ibidem. 


