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Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Hierbij doen wij u ons antwoord toekomen op de door de heer T. Rustebiel 

(D66), mevrouw I. Jacobs - Setz (VVD), de heer J.P. Loopstra (PvdA), de 

heer A. Sijbolts (Stadspartij) en de heer S. Bosch (Student & Stad) gestelde 

vragen met als titel ‘testen en experimenteren.’ De brief van de vragenstellers 

treft u als bijlage aan.  

 

In de eerste plaats wil het college benadrukken dat zij net als de 

vragenstellers ziet hoezeer de Groninger samenleving hunkert naar 

perspectief en een einde van de strikte lockdown waar wij ons momenteel in 

bevinden. Anderzijds is er ook de harde realiteit dat Nederland op dit moment 

getroffen wordt door een derde golf van coronabesmettingen die onze 

gezondheidszorg al een jaar zeer zwaar belast. Het vinden van de juiste 

balans tussen deze belangen is buitengewoon complex. Het is om die reden 

dat het college er voor kiest om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 

landelijke – door het kabinet bepaalde - strategie die tot stand komt met 

betrokkenheid van alle relevante expertise.    

 

1. Ziet het college de voordelen van experimenten met bijvoorbeeld 

sneltesten? Te denken valt aan terrassen, buitenruimtes en uitstallingen. 

Het landelijk beleid is er op gericht om met lokale ‘fieldlabs’ kleinschalig te 

onderzoeken op welke wijze verruiming van de maatregelen mogelijk is, 

zonder dat daarbij een onacceptabel risico op besmettingen ontstaat. De 

kleinschaligheid van de experimenten maakt dat het risico voor de 
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volksgezondheid beperkt blijft. De vraagstelling refereert aan een initiatief 

van de gemeente Utrecht. Het college is uiteraard geïnteresseerd in de 

uitkomsten van een dergelijk experiment. Het ligt echter in de rede om de 

uitkomsten van het experiment in Utrecht af te wachten, met het oog op het 

beperken van het risico voor de volksgezondheid.  

Overigens is het goed om  op te merken dat de Rijksoverheid op dit moment 

nog geen toestemming heeft gegeven voor het Utrechtse initiatief.        

 

2. Is het college bereid om ruimte te bepleitten bij de Veiligheidsregio en de 

Rijksoverheid om ook aan de slag te mogen met experimenten? 

Ja. Het landelijk beleid voorziet in ‘fieldlabs’ en ‘pilots’ waarbij 

geëxperimenteerd wordt. We ondersteunen dit beleid van harte en werken als 

gemeente graag mee om kennis te vergroten over wat er op een veilige 

manier mogelijk is. We hebben in een eerder stadium ook aangegeven graag 

deel te willen nemen aan een ‘fieldlab.’ Dat standpunt heeft college nog 

steeds. Als er ruimte komt voor nieuwe ‘fieldlabs’ zullen we opnieuw onze 

interesse en bereidheid kenbaar maken. In de toelichting op uw vraagstelling 

verwijst u overigens naar een zinvolle pilot die lokaal plaatsvindt waarbij de 

Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool betrokken zijn. Een pilot die wij van 

harte ondersteunen. De komende periode zal de opbrengst van dit soort 

experimenten duidelijk worden en zal blijken in hoeverre zij kunnen 

bijdragen aan versoepelingen van de maatregelen.  

 

3. De indienende fracties zien kansen in alles wat buiten kan, bijvoorbeeld 

met betrokkenheid van de sport- en cultuursector, horeca en middenstand. 

Wat voor soort experimenten zouden volgens het college goed bij Groningen 

passen? 

De combinatie van nuchterheid, kennis en veerkracht kenmerken de kracht 

van onze Groningse samenleving. Dat is zondermeer een geschikte omgeving 

om in te experimenteren. Toch kiest het college ervoor om aan te sluiten bij 

het landelijk beleid en de resultaten van de ‘fieldlabs’ af te wachten. Dat staat 

los van onze bereidheid om experimenten voor te bereiden of mogelijkheden 

te verkennen. Het college acht dat echter alleen verstandig wanneer dit met 

instemming van het Rijk plaatsvindt, omdat het van belang is dat dit 

gecoördineerd wordt. 

 

4. Werkt het college aan scenario’s voor de openstelling van de verschillende 

sectoren, zodat we klaar zijn zodra de Rijksoverheid groen licht geeft? 

Op welke manier verschillende sectoren weer kunnen openen, is aan het Rijk. 

Wij zullen deze sectoren daar zo goed mogelijk bij ondersteunen, zoals we 

ook vorige zomer hebben gedaan. We onderhouden daartoe nauwe contacten 

met onze georganiseerde gesprekspartners, en voor de binnenstad met de  
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KHN en de GCC in het bijzonder. Daarnaast werkt het college momenteel 

aan een economisch herstelplan om te anticiperen op de (middel)lange 

termijn effecten op onze economie van deze gezondheidscrisis. We 

verwachten dit herstelplan dit voorjaar aan uw raad te doen toekomen 

 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


