
Schriftelijke vragen : Bufferzone bij abortuskliniek Groningen 
 
 
Geacht College, 
 
In de media hebben de laatste weken diverse berichten gestaan, onder andere een opiniestuk van 
Minke Haveman en de reactie van Dhr Schuiling hierop in het Dagblad van het Noorden. Het betreft 
hier de intimidatie bij de abortuskliniek in Groningen en de weigering van Burgemeester Schuiling om 
hier maatregelen tegen te nemen. 
 
Ook de inwoners van Eemsdelta zijn aangewezen op de abortuskliniek in Groningen en ervaren 
daarmee ook last van de demonstranten bij deze kliniek. GroenLinks Eemsdelta hecht waarde aan 
het demonstratierecht in Nederland. Intimidatie of lastigvallen van bezoekers van deze kliniek vallen 
niet onder dit recht. Daarom steunt de fractie van GroenLinks Eemsdelta de oproep van Minke 
Haveman en de fractie van D66 Leeuwarden en Leefbaar Tynaarlo om de demonstraties elders te 
laten plaatsvinden en het nemen van passende maatregelen zoals een bufferzone.  Dergelijke 
bufferzones zijn in diverse andere gemeenten waar een abortuskliniek al langer aanwezig en dragen 
bij aan het verminderen van intimidatie voor de bezoekster van de abortuskliniek door 
demonstranten. 
 
Op 21 juli 2020 deed de Rechtbank Noord-Holland de volgende uitspraak:  
 
“ Het als onderdeel van een demonstratie gemeenschappelijk aanspreken van de bezoeksters op hun 
individuele gebruik van de abortuskliniek is verder een wanordelijkheid die een beperking 
rechtvaardigt op grond van de Wom omdat het de bezoeksters onevenredig hindert in hun vrijheid, in 
het bijzonder in het ongestoord gebruik maken van hun rechten uit de Wet afbreking zwangerschap. 
Nu verzoekster heeft aangegeven dat het aangaan van een gesprek met de bezoeksters van de 
abortuskliniek en het hen overhalen geen gebruik te maken van de abortuskliniek een van de doelen is 
van haar betoging, kon verweerder een beperking opleggen die ervoor zorgt dat verzoekster daartoe 
niet meer in staat zal zijn – dat wil zeggen zonder instemming van bezoekster.”  
 
Naar aanleiding van bovenstaande, de volgende vragen; 
 

1. Is het college bekend met deze gerechtelijke uitspraak? Zo ja, vindt men ook dat deze 
jurisprudentie van toepassing zou moeten zijn bij de abortuskliniek in Groningen? 

2. Is het college van mening dat de bezoeksters van de abortuskliniek vrij van intimidatie en 
hinder de kliniek moeten kunnen bezoeken en dat daarvoor passende maatregelen, met 
inachtneming van het demonstratierecht, genomen zouden moeten worden? Zo nee, 
waarom niet? 

3. Is het college bereid hun ambtgenoten in Groningen op te roepen het eerder genomen 
besluit te herzien? Zo nee, waarom niet? 
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