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Geachte raad,
Vanaf vrijdag 31 juli 2020 is naast de vigerende noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van
15 juli 2020 een tweede noodverordening bekend gemaakt. Deze richt zich specifiek op uitgaansgebieden in
de provincie Groningen en biedt de mogelijkheid om als voorzitter van de veiligheidsregio regulerende
maatregelen te kunnen treffen in uitgaansgebieden, indien hiertoe aanleiding is.
Directe aanleiding is de drukte die is geconstateerd in het uitgaansgebied binnen de Diepenring in de stad
Groningen. Hier wordt het 's nachts op vrijdagen en zaterdagen tussen 2.00 uur en 3.00 uur buiten op straat
steeds drukker. Het is gebleken dat bezoekers vaak niet kunnen voldoen aan de afstand van anderhalve
meter in de rijen voor horecagelegenheden en op de terrassen.
De drukte die zich nu voordoet in de stad Groningen, kan zich ook voordoen in andere delen van de
Veiligheidsregio Groningen; daarom is de tweede noodverordening voor de gehele veiligheidsregio van
kracht en zijn op dit moment alleen specifiek voor dit uitgaansgebied deze maatregelen d.m.v. het
aanwijzingsbesluit in werking getreden:
•

•
•

Toegangsverboden voor de horeca voor nieuwe gasten na een bepaald tijdstip (01:30 uur op
vrijdagnacht en zaterdagnacht). Vanaf dat tijdstip mogen er geen mensen meer naar binnen.
Bezoekers die op dat moment binnen zijn, mogen blijven tot sluitingstijd;
Sluiting terrassen op hetzelfde tijdstip (om 2.00 uur moeten de terrassen leeg zijn);
Sluiting van eetgelegenheden, nachtwinkels en loketten voor de verkoop van producten op
hetzelfde tijdstip.

De maatregelen gelden voor onbepaalde tijd en deze worden constant gemonitord. Ondernemingen die
zich niet aan deze maatregelen houden, worden tijdelijk gesloten. Hierover zijn de betreffende
ondernemers op 30 juli jl. per brief reeds geïnformeerd. Indien noodzakelijk kunnen de maatregelen
uitgebreid worden naar andere dagen en tijden.
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Op de website van veiligheidsregio Groningen is meer informatie te lezen via:
https://www.veiligheidsregiogroningen.nl/over_ons/nieuws/nieuwe_maatregelen_vanaf_vrijdag_31_juli_2
020_binnen_diepenring_groningen/
De nieuwe noodverordening, alsmede de aanwijzingsbesluiten met betrekking tot het gebied binnen de
Diepenring te Groningen worden u tevens toegezonden en zijn te downloaden via de website.

Hartelijke groet,

K.F. Schuiling
Voorzitter Veiligheidsregio Groningen

Deze brief is in afschrift verzonden aan:
- Colleges van Burgemeester en Wethouders van de Groninger Gemeenten
- de Commissaris van de Koning in de provincie Groningen
- College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen
- voorzitters waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân
- hoofdofficier van Justitie

