
 

 

 

 

30 oktober 2013. 

Nr. 6d. 

Aanpassen regelgeving evenementenaanvragen, wijziging artikel 2:19 APVG 2009. 

 

 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Groningen van 4 oktober 2013; 

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009. 

 

Artikel I Wijziging verordening 

De Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 wordt als volgt gewijzigd: 

 

artikel 2:19, tweede lid aan te vullen met een sub e: 

e de burgemeester besluit een aanvraag voor een vergunning voor een klein of middelgroot 

evenement niet in behandeling te nemen, indien de aanvraag wordt ingediend meer dan drie 

maanden vóór het tijdstip waarop het evenement plaatsvindt.  

 

artikel 2:19, derde lid, de eerste twee streepjes te wijzigen in sub a en b en aan te vullen met 

sub c en d:  

a. de aard en het karakter van de locatie waarvoor de vergunning is aangevraagd zich 

verzetten tegen het houden van een evenement; 

b. door het toestaan van het aangevraagde evenement of de aangevraagde evenementen 

geen gevarieerd programma van evenementen ontstaat 

c. het evenement niet is opgenomen op de jaarkalender evenementen, dit in afwijking 

van artikel 1:5 van deze verordening 

d. indien op de jaarkalender evenementen reeds een ander evenement is opgenomen; 
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Oude tekst Nieuwe tekst 

Artikel 2:19 Vergunning evenement 

1. Het is verboden zonder vergunning 

van de burgemeester een evenement te 

organiseren. 

2. In afwijking van het bepaalde in 

artikel 1:3 gelden voor het aanvragen 

van een vergunning de volgende 

termijnen en criteria: 

a. voor aanvragen voor een 

vergunning voor grote 

evenementen geldt een termijn 

van veertien weken; 

b. voor aanvragen voor een 

vergunning voor middelgrote 

evenementen geldt een termijn 

van zes weken; 

c. voor zeer grootschalige 

evenementen wordt de 

uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure 

gevolgd en geldt een termijn 

van veertien weken; 

d. aanvragen voor 

evenementenvergunningen 

kunnen slechts per 

kalenderjaar worden 

ingediend. Aanvragen voor 

meerdere achtereenvolgende 

kalenderjaren worden niet in 

behandeling genomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Naast de weigeringsgronden genoemd 

in artikel 1:10 van deze verordening, 

kan de vergunning ook worden 

geweigerd indien: 

 de aard en het karakter 

van de locatie waarvoor 

een vergunning is 

Artikel 2:19 Vergunning evenement 

1. Het is verboden zonder vergunning 

van de burgemeester een evenement 

te organiseren. 

2. In afwijking van het bepaalde in 

artikel 1:3 gelden voor het aanvragen 

van een vergunning de volgende 

termijnen en criteria: 

a. voor aanvragen voor een 

vergunning voor grote 

evenementen geldt een termijn 

van veertien weken; 

b. voor aanvragen voor een 

vergunning voor middelgrote 

evenementen geldt een termijn 

van zes weken; 

c. voor zeer grootschalige 

evenementen wordt de 

uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure 

gevolgd en geldt een termijn 

van veertien weken; 

d. aanvragen voor 

evenementenvergunningen 

kunnen slechts per 

kalenderjaar worden 

ingediend. Aanvragen voor 

meerdere achtereenvolgende 

kalenderjaren worden niet in 

behandeling genomen. 

e. de burgemeester besluit een 

aanvraag voor een 

vergunning voor een klein of 

middelgroot evenement niet 

in behandeling te nemen, 

indien de aanvraag wordt 

ingediend meer dan drie 

maanden voor het tijdstip 

waarop het evenement 

plaatsvindt. 

  

3. Naast de weigeringsgronden genoemd 

in artikel 1:10 van deze verordening, 

kan de vergunning ook worden 

geweigerd indien: 

a. de aard en het karakter van 

de locatie waarvoor de 

vergunning is aangevraagd 
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aangevraagd zich 

verzetten tegen het houden 

van een evenement of  

 door het toestaan van het 

aangevraagde evenement 

of de aangevraagde 

evenementen geen 

gevarieerd programma 

van evenementen ontstaat. 

 

zich verzetten tegen het 

houden van een evenement; 

b. door het toestaan van het 

aangevraagde evenement of 

de aangevraagde 

evenementen geen gevarieerd 

programma van 

evenementen ontstaat; 

c. het evenement niet is 

opgenomen op de 

jaarkalender evenementen, 

dit in afwijking van artikel 

1:5 van deze verordening; 

d. indien op de jaarkalender 

evenementen reeds een ander 

evenement is opgenomen. 

 

Artikel II Inwerkingtreding  

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.  

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 30 oktober 2013. 

 

De griffier,        De voorzitter, 

 

 

 

 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst.     dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 


