
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: …

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Maatregelen evenwicht tussen recreatie en leefbaarheid in en rondom de binnenstad inclusief 

wijziging APVG 2021 - lid barbecueën (raadsvoorstel 16 juni 2021)

Maatregelen-evenwicht-tussen-recreatie-en-leefbaarheid-in-en-rondom-de-binnenstad-inclusief-

wijziging-APVG-2021-lid-barbecueen 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Ron Torenbosch (gebiedsmanager), 050 367 6237, ron.torenbosch@groningen.nl

Marieke Eillert (bestuursadviseur), 050 367 8718, marieke.eillert@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Om het evenwicht tussen recreatie en leefbaarheid in het Noorderplantsoen en bij het stadsstrand te 

bewaken is het volgende maatregelenpakket uitgewerkt: Alcoholverbod en stilte na 22 uur bij het 

stadsstrand en in het Noorderplantsoen; barbecueën op aangewezen plekken in het 

Noorderplantsoen waarbij we barbecueën op afstand van de huizen faciliteren met tegels (hiertoe 

wordt een nieuwe bepaling over barbecueën toegevoegd aan de APVG); Verlenging maatregelen met 

24/7 alcoholverbod bij speelweide en vijver en gebiedsverboden voor stevige overlastgevers; Extra 

handhaving en inzet van stewards; Extra beheer, toiletvoorzieningen en vuilnisbakken; 

Samenwerkingsafspraken met ondernemers en spreiding van recreatie. Met dit pakket wil het 

college overlast voor omwonenden terugdringen en het Noorderplantsoen en stadsstrand 

aantrekkelijk houden.

Vermeld op LTA?
O nee

Deadline?
O ja 

O zo ja, namelijk: betreft maatregelen voor a.s. zomerperiode, dus moet nog in juni

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Maatregelen-evenwicht-tussen-recreatie-en-leefbaarheid-in-en-rondom-de-binnenstad-inclusief-wijziging-APVG-2021-lid-barbecueen
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Maatregelen-evenwicht-tussen-recreatie-en-leefbaarheid-in-en-rondom-de-binnenstad-inclusief-wijziging-APVG-2021-lid-barbecueen
mailto:marieke.eillert@groningen.nl
mailto:ron.torenbosch@groningen.nl


Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie, verhouding tussen recreatie / vrijheid versus leefbaarheid / opleggen 

beperkingen is altijd politiek gevoelig; geldt specifiek ook al langere tijd voor de omgang met het 

Noorderplantsoen

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.  De  

voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Er is een uur beschikbaar, dat betekent 2 à 3 minuten per fractie.
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