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Aanpassing van artikel 5:12 van de APVG betreffende het stallen van (brom)fietsen 

Concept raadsbesluit ^ _ ^ 

De raad besluit: 

I. de verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009 
(APVG 2009) vast te stellen; 

II. dit besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking en bekend te maken 
door plaatsing in het elektronische gemeenteblad. 

Aanwijzingen: status, deadline, visietrommel 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum Ciassificatienr. 

mailto:klara.kuiper@groningen.nl


Publiekssamenvatt ing 

Het betreft een tekstuele aanpassing van artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening van 
de gemeente Groningen. (Hiema: APVG.) Het artikel betreft het stallen van (brom)fietsen. 

Voorgesteld besluit 

De raad besluit: 
I. de verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009 

(APVG 2009) vast te stellen; 
II. dit besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking en bekend te maken door 

plaatsing in het elektronische gemeenteblad. 

Inleiding 

Reparatie van een artikel uit de APVG is de bevoegdheid van uw raad. Aanleiding voor wijziging 
van artikel 5:12 APVG is een uitspraak van de rechtbank Den Haag. Daarbij is bepaald dat de APV 
een uitdrukkelijk verbod moet bevatten waarin staat dat het verboden is een (brom)fiets te laten 
staan op een daartoe door het college aangewezen plaats. Hoewel dit nog geen uitspraak is in 
hoogste rechterlijke instantie, is er genoeg reden de APVG op dit punt zekerheidshalve aan te 
passen. 

Beoogd resultaat 

Door opname van het expliciete verbod in de APVG ontstaat er zekerheid dat het college bevoegd is 
tot handhaving van het verbod. Het college is daarmee bevoegd fietsen te verwijderen, indien deze 
in door het college aangewezen gebieden verkeerd zijn geplaatst (o.a. stationsgebied). Inhoudelijk 
verandert er niets. Er is sprake van het repareren van een mogelijk formeel gebrek in de APVG. 

Kader 

Het besluit past in het kader van de Gemeentewet. Op basis van de Gemeentewet heeft de raad de 
bevoegdheid om de verbodsbepaling op te nemen in de APVG. Het college is daartoe niet bevoegd. 
Eerst als uw raad het verbod heeft vastgesteld in de APVG mag het college plaatsen aanwijzen waar 
dat verbod geldt. In dit geval mag het college dan fietsen verwijderen uit door hem aangewezen 
gebieden met toepassing van een last onder bestuursdwang. De mogelijkheid van een verbod is wel 
genoemd in het artikel, maar een expliciete verbodsbepaling door uw raad ontbreekt. De uitspraak is 
aanleiding het artikel tekstueel aan te passen. 

Argumenten/afwegingen 

Om te voorkomen dat onbevoegd fietsen worden verwijderd, kiest het college er voor om uw raad 
voor te stellen de APVG te repareren. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

De uitspraak van de rechtbank Den Haag heeft in landelijke kranten gestaan. Inwoners van de stad 
kunnen van deze uitspraak op de hoogte zijn. Dit zou kunnen betekenen dat daardoor meer 
bezwaarschriften met schadeclaims worden ingediend. 



FinancJgle consequenties 
De aanpassing heeft geen directe financiele consequenties. Wel bestaat op dit moment een risico 
door een mogelijk gebrek in de bepaling. 

Realisering en evaluatie ^ ^ 

Realisatie door vaststelling van de wijziging van artikel 5:12 APVG door de raad en publicatie 
daarvan. 



ontwerp 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN: 

Gezien het voortstel van burgemeester en wethouders van 
GR 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet: 

HEEFT BESLOTEN: 

vast te stellen de verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Groningen 2009 (APVG 2009). 

Artikel I Wijziging verordening. 
De Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 wordt als volgt gewijzigd: 

A. artikel 5:12, derde lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: 
3. Het is verboden op door het college aangewezen op de weg gelegen plaatsen, in het 
belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van 
overlast, dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, een 
(hromffiets onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimtes of plaatsen te laten 
staan. 

B. Artikel 5:12, vijfde lid wordt gewijzigd en komt te luiden: 
5. Het is verboden in door het college aangewezen openbare 
(brom)fietsstallingsgebieden, in het belang van het beheer van de openbare ruimte, 
een (bromjfiets langer dan twaalf dagen onafgebroken te stallen. 

Artikel II Inwerkingtreding. 

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter. 

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



Verplichte Mededelingen 
DIA 
Plaatsing: op website 
(Balkje: Bekendmaking) 

Wijziging van artikel 5:12 APV Stallen van (brom)fietsen 

De raad van de gemeente Groningen maakt bekend: 
Dat hij in zijn vergadering van .... 2012, besluitnummer... .2012, de verordening tot wijziging van de 
Algemene Plaatselijke Verordening 2009 heeft vastgesteld. 

De wijziging betreft het opnemen van het verbod om (brom)fietsen te plaatsen in door het college 
aangewezen plaatsen. Dit verbod is op dit moment niet duidelijk opgenomen in artikel 5:12 APV. 
Nu de raad dit verbod bij bovengenoemd besluit heeft opgenomen in artikel 5:12 APV wordt 
voorkomen dat het college mogelijk onbevoegd fietsen laat verwijderen in daartoe door hem 
aangewezen plaatsen. 

Dit besluit is bekendgemaakt door plaatsing in het elektronisch Gemeenteblad met het nummer.... 
en tteedt in werking de dag na bekendmaking 

Dit besluit van de burgemeester ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage en is kosteloos 
verkrijgbaar bij het Gemeentelijk Informatie Centmm (GIC), Kreupelstraat 1 (De Prefectenhof) te 
Groningen: open op maandag van 13.00 tot 16.00 uur. Dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 
16.00 uur, op donderdag ook van 18.00 uur tot 20.00 uur. 

contact: Wally Willemsen/ DIA/ GIC/ Telefoon 367 7018 


