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Groningen, 31 december 2020

Betreft: Schriftelijke vragen over de start van de coronavaccinatie

Geacht College,

Er is landelijk veel onrust over het late moment waarop Nederland begint met vaccineren
tegen het coronavirus. Terwijl in alle andere landen van de Europese Unie de eerste prikken
inmiddels gezet zijn, start Nederland pas op 8 januari van het komende jaar. Uit berichtgeving
van het Dagblad van het Noorden blijkt dat Groningen zelfs pas tien dagen later aan de beurt
is1. De Provinciale Statenfractie van D66 maakt zich gezien de late start van de vaccinatie
zorgen over de veiligheid en gezondheid van Groningers. Zoals de Groningse hoogleraar
Anke Huckriede in de Volkskrant2 aangeeft, overlijden er in Nederland ongeveer vierhonderd
mensen per week aan het coronavirus. Door zo snel mogelijk te beginnen met vaccineren
kunnen volgens haar kwetsbare groepen eerder beschermd worden. Hiermee kan het aantal
overlijdens als gevolg van corona en het leed dat hierdoor ontstaat worden teruggebracht,
evenals de druk op de zorg en ziekenhuizen.
Om ervoor te zorgen dat op zo kort mogelijke termijn een voortvarende start gemaakt
kan worden met het vaccinatieprogramma, is het van belang dat de coronavaccins bereikbaar

Dagblad van het Noorden, 23 december 2020. ‘GGD Groningen begint 18 januari met vaccineren tegen corona.
Martiniplaza in Groningen wordt ‘priklocatie’’. https://www.dvhn.nl/groningen/GGD-Groningen-begint-18januari-met-vaccineren-tegen-corona.-MartiniPlaza-in-Groningen-wordt-priklocatie-26313016.html
2
Volkskrant, 28 december 2020. ‘Zo raakte Nederland achterop bij het vaccineren’.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zo-raakte-nederland-achterop-bij-het-vaccineren~bdabe6a1/
1

zijn voor alle Groningers vanaf het moment dat zij aan de beurt zijn. Zeker voor ouderen en
kwetsbaren en inwoners van kleinere dorpen en plaatsen is dit een belangrijk punt van zorg.
Daarnaast is het voor het succes van het vaccinatieprogramma essentieel dat er goede,
duidelijke en betrouwbare informatie wordt verstrekt. Daarom stellen wij de volgende vragen
aan het College van Gedeputeerde Staten:

-

Is de provincie bijvoorbeeld door het ministerie of de Veiligheidsregio benaderd om
ondersteuning te bieden bij de vaccinatie tegen het coronavirus? En zo ja, wat voor
soort ondersteuning betreft dit?

-

Voor zowel bewoners van verpleeg- als verzorgingstehuizen als thuiswonende
ouderen is het mogelijk lastig en risicovol om naar centrale vaccinatielocaties af te
reizen. In hoeverre wordt hierop ingespeeld, bijvoorbeeld door deze groepen actief op
te zoeken?

-

In de beginfase van het vaccinatieprogramma is er in de gehele provincie slechts één
centrale vaccinatielocatie, namelijk in MartiniPlaza. Op welke manier draagt de
provincie er zorg voor dat deze locatie (en eventuele toekomstige locaties) goed
bereikbaar is voor alle inwoners van onze provincie? Is de inzet van extra treinen en
bussen, in overleg met het OV-bureau, hierbij een mogelijkheid?

-

Zijn er, in navolging op voorgaande vraag, concrete plannen voor extra (centrale)
vaccinatielocaties in de provincie om de bereikbaarheid en snelheid van de
coronavaccinaties te bevorderen?

-

Er is momenteel al een gebrek aan huisartsenzorg in bepaalde delen van de provincie,
terwijl huisartsen een belangrijke rol kunnen gaan spelen bij de informatievoorziening
en inenting. Hoe wordt voorkomen dat dit tekort ten koste gaat van de (toekomstige)
voortgang van het vaccinatieprogramma?

-

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en Lifelines3 blijkt dat
59 procent van de inwoners in Noord-Nederland nog twijfelt over een vaccinatie of
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hiertoe niet bereid is. Om het coronavirus definitief onder controle te krijgen, is het
volgens deskundigen van cruciaal belang dat een groot deel van de mensen zich laat
vaccineren. Hoe wil de provincie eraan bijdragen dat alle Groningers over het
coronavaccin en het belang hiervan geïnformeerd worden? En wordt hierbij specifieke
aandacht besteed aan laaggeletterden in onze provincie?

We kijken uit naar uw beantwoording van deze vragen.

Met hartelijke groet,

Namens de Statenfractie van D66 Provincie Groningen,

Paula Benjamins-van Oudheusden

