
 

Motie ‘Geen Frankrijk laat staan Kameroen, maar een goede evaluatie van het Noorderplantsoen' 

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli, besprekende de maatregelen die vanaf 1 
juli 2020 gelden in het Noorderplantsoen. 

Constaterende dat: 
- Vanaf vandaag, 1 juli 2020, in het Noorderplantsoen het gedoogbeleid op alcohol is opgeheven in twee 

gebieden, te noemen het ‘vijvergebied’ en de ‘speelweide’; 

- Dit verbod is ingesteld om overlast voor gebruiker en omwonenden van het Noorderplantsoen te 
beperken; 

- De overlastgevers zich voornamelijk ophouden rondom het ‘vijvergebied’; 

- Er na de zomer een evaluatie plaats zal vinden met betrekking tot de effecten van de nieuwe 
regelgeving; 

- Op basis van deze evaluatie besloten zal worden welke maatregelen blijven, geschrapt worden of 
verhevigd worden; 

- De ‘coronacrisis’ mensen beperkt in hun vrijheid; 

Overwegende dat: 
- De onruststokers zich zonder veel moeite kunnen verplaatsen naar buiten het ‘vijvergebied’; 

- De kans zeer groot is dat de overlast daarmee niet opgelost wordt maar verplaatst; 

- Door de beperkte vrijheid tijdens de coronacrisis veel inwoners van de stad niet of nauwelijks op vakantie 
zullen gaan; 

- Veel inwoners in de binnenstad klein behuisd zijn en een plek zoeken om te recreëren; 

- Het Noorderplantsoen hierdoor deze zomer drukker zal zijn dan andere jaren; 

- Dit effect heeft op mogelijke overlast die ervaren wordt; 

- De effecten en evaluatie van de maatregelen hierdoor niet representativiteit zijn voor de toekomst. 

Verzoekt het college: 
- De gevolgen van de gebiedsverboden in het Noorderplantsoen goed te monitoren, en daarbij in mee te 

nemen: 

1. Het verschuiven van de overlast door het verplaatsen van de overlastgevers; 

2. De gevolgen van de coronacrisis, waaronder de effecten van het niet of nauwelijks op vakantie 
kunnen deze zomer; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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