Aan het College van B&W
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO betreffende testen en experimenten
Groningen, 15 februari 2021
Geacht college,
Vorige week kondigde de gemeente Utrecht* aan om binnen de coronaregels experimenten te gaan
doen in onder meer de horeca, om voorbereidingen te treffen op een veilige en intelligente
heropening. Ook is er deze week op verschillende plekken in het land een aantal testevenementen
gestart met pilots. De desbetreffende regio’s en gemeenten hebben daarvoor toestemming gekregen
van de Rijksoverheid.
Met deze experimenten ontstaat er weer zicht op vrijheid, met name voor ondernemers. Ook de
bevolking hunkert naar perspectief en een eind van de strikte lockdown, getuige bijvoorbeeld de
vrolijke ijspret het afgelopen weekend. De fracties van D66, VVD, PvdA en Stadspartij hebben ideeën
over hoe je op een slimme en veilige manier de samenleving te heropenen. Door experimenten te
combineren met bijvoorbeeld sneltesten, zouden er mogelijkheden kunnen liggen om aan de slag te
gaan. De internationale sportwereld werkt al ruim een halfjaar succesvol op deze manier, waarbij
snel testen, traceren en desnoods isoleren ervoor zorgen dat de mondiale sport op een
verantwoorde manier door kan.
De instellingen voor het hoger onderwijs in Groningen lopen voorop met een pilot met sneltesten
voor tentamens voor studenten van de Hanze en de RUG. Ook het UMCG heeft inmiddels ervaring
opgedaan met het structureel gebruik van sneltesten bij medewerkers en patiënten. Kortom, er is
veel expertise in Groningen wat betreft sneltesten. Ook lijkt het besmettingsgevaar in de open lucht
kleiner is dan binnen.
Wij zouden het mooi vinden als Groningen de ruimte krijgt om op een gecontroleerde manier in de
buitenruimte het openbare leven voorzichtig op gang te brengen. Dit kan bijvoorbeeld met
uitstallingen voor winkels en bij de horeca. Ook sport- en cultuuractiviteiten kunnen allicht buiten
starten. Sikkom opperde al een paar ideeën.**
Door dit gefaseerd te doen en te monitoren, kunnen we leren en bijsturen in opmaat naar de échte
heropening, waarvan wij natuurlijk hopen dat die op een verantwoorde manier zich zo snel mogelijk
aandient.

Over bovenstaande hebben de fracties de volgende vragen:
1. Ziet het college de voordelen van experimenten met bijvoorbeeld sneltesten? Te denken valt
aan terrassen, buitenruimtes en uitstallingen.
2. Is het college bereid om ruimte te bepleitten bij de Veiligheidsregio en de Rijksoverheid om
ook aan de slag te mogen met experimenten?
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?
4. Werkt het college aan scenario’s voor de openstelling van de verschillende sectoren, zodat
we klaar zijn zodra de Rijksoverheid groen licht geeft?
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* Utrecht komt met meer lichtpunten in voortdurende coronacrisis | Gemeente Utrecht
** Maak van Groningen de proeftuin voor de vrije wereld. Daar leent Stad zich perfect voor
(sikkom.nl)

