
Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Groningen  

Betreft: Aanvraag actualiteitendebat over de ‘Anderhalf meter maatregelen in Groningen’ 

Geachte voorzitter, 

Afgelopen donderdag maakte het college middels de collegebrief ‘Anderhalf meter maatregelen’ 
een aan groot aantal maatregelen bekend met betrekking tot de openbare ruimte in Groningen die 
nodig zijn om de gang van zaken na de versoepelingen van de corona-maatregelen in met name 
de binnenstad in goede banen te leiden. Indieners willen graag de gelegenheid om in een 
actualiteitendebat een eerste bespreking te houden van de maatregelen in de brief en de 
vervolgstappen die daaruit de afgelopen dagen zijn genomen en uitgevoerd. De maatregelen zijn 
breed uitgemeten in lokale en regionale media en aanvragers krijgen veel vragen en reacties van 
inwoners van Groningen erover, en achten het van belang in de gemeenteraad over de 
maatregelen en de gerezen vragen uit de samenleving van gedachte te kunnen wisselen. 
Aanvragers vinden het belangrijk dat maatregelen en hun uitwerking in alle facetten te kunnen 
bespreken en stellen daarom voor om in de gemeenteraad de maatregelen die getroffen in één 
debat in al hun samenhang te kunnen bespreken, of het nu gaat om de gevolgen voor 
voetgangers, fietsers, automobilisten, ondernemers, horecabezoekers, inwoners van de 
binnenstad, of mensen die gebruik wensen te maken van de publieke ruimte. Feitelijk beogen 
indieners dus een Algemene bespreking en agendering van de collegebrief ‘Anderhalf meter 
maatregelen Groningen’ van 28 mei jongstleden en de uit die brief voortvloeiende maatregelen.  

Graag zien de indieners het actualiteitendebat dusdanig vorm te geven dat alle fracties zoveel 
mogelijk ruimte krijgen hun eigen inbreng te geven en de bij hen gerezen vragen te stellen met 
betrekking tot de genomen maatregelen. 

Gezien bovenstaande willen de fracties van GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren in 
elk geval de volgende algemene vragen via een actualiteitendebat aan de orde stellen: 

1. Hoe beoordeelt het college de wijze waarop de genomen maatregelen voortvloeiend uit de 
collegebrief ten uitvoer zijn gebracht en in welke mate ze succesvol zijn en/of aanpassing en 
nadere uitwerking behoeven?  

2. Ziet het college de genomen maatregelen met betrekking tot het gebruik van de openbare weg 
en de openbare ruimte als vaststaand en onveranderbaar voor de komende fase van de 
corona-epidemie - de komende dagen, de komende weken, de komende maanden - of ziet het 
college ruimte voor aanpassing, verbetering en meer maatwerk ten aanzien van de 
maatregelen waar dat nodig is? 

3. Hoe beoordeelt het college de balans in de maatregelen wat betreft de verdeling van de 
openbare ruimte tussen de ruimte voor voetgangers, fietsers, rijdende en stilstaande auto’s, 
ondernemers en andere gebruikers van de publieke ruimte? Is aanpassing daarvan op punten 
nodig? 

4. Verwacht het college de komende tijd nog aanvullende maatregelen op de openbare weg en in 
de openbare ruimte te (moeten gaan) nemen, met name ook buiten het centrum van 
Groningen, om iedereen in staat te stellen anderhalf afstand te houden en daarmee de verdere 
verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen? 
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