
Motie (M 31) Zonder nacht geen dag
De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 9 november 2022 ter bespreking van de begroting
2023;

Constaterende dat:
● Groningen een jonge en bruisende stad is die geroemd wordt om haar rijke nachtcultuur;
● zowel  het  Coalitieakkoord  als  de  Begroting  2023  nergens  ingaan  op  (de  ontwikkelingen  van)  het

uitgaansleven en de nachtcultuur;
● de nachtcultuur van Groningen de afgelopen jaren is geharmoniseerd waardoor er een minder divers

uitgaansaanbod is ontstaan en niet alle doelgroepen zich thuis voelen in de nacht;
● er verschillende ontwikkelingen zijn in het nachtleven die de veiligheid in de openbare ruimte onder

druk zetten, waaronder (seksuele) intimidatie en grensoverschrijdend gedrag;
● de  nachtcultuur  niet  aan  een  bepaalde  leeftijd  is  gebonden,  maar  juist  zeer  uiteenlopende

doelgroepen kent. Van jongeren die nieuw dingen willen ontdekken tot volwassenen en ouderen die
willen genieten van kunst, cultuur en de sociale interactie die de avond in de stad te bieden heeft;

● de corona crisis een grote impact heeft gehad op de nachtcultuur waardoor er nog minder ruimte is
(geweest) voor creatieve ondernemers in deze sector;

● de Gemeente Groningen momenteel geen visie of beleid heeft ontwikkeld voor haar nachtcultuur, in
tegenstelling tot gemeenten als Amsterdam, Utrecht en Haarlem.

Overwegende dat:
● een diverse en inclusieve nachtcultuur de Stad levendig en aantrekkelijk houdt;
● de nachtcultuur bijdraagt aan sociale cohesie, economische ontwikkeling, culturele talentontwikkeling

en het vestigingsklimaat van onze jonge gemeente versterkt;
● deze  nachtcultuur  breder  is  dan slechts  het  uitgaansleven  en  in  verband staat  met  verschillende

sociale, economische en culturele beleidsaspecten;
● de nachtcultuur van Groningen divers en vernieuwend zou moeten zijn zodat het iets te bieden heeft

voor alle leeftijden en uiteenlopende doelgroepen;
● Groningen trots zou moeten zijn op zowel haar dag- als nachtcultuur en dat beide onze ondersteuning,

waarborging en waardering verdienen.

Verzoekt het college:

● om de nachtcultuur meer te betrekken bij haar huidige en toekomstige cultuur-, evenementen- en
veiligheidsbeleid;

● om  samen  met  de  Raad,  de  Nachtraad,  Nachtburgemeester,  ondernemers  en  andere  betrokken
partners te komen met een meerjarige Nachtcultuur visie waarin onder andere wordt ingegaan op
veiligheid,  diversiteit,  aanbod,  talentontwikkeling,  toekomstbestendigheid,  het vestigingsklimaat en
eventuele plannen zoals het Nachtstadhuis;

● de raad hierbij vroegtijdig te betrekken en te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.
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