
9 september  2020.
Nr. 8b
Algemene Plaatselijke Verordening Groningen (APVG) 2021 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
Groningen van 
16 juni 2020 (griffie zaaknummer 266100-2020)

Met inachtneming van het aangenomen amendement 
‘lachgasverbod’ van de fracties CDA, PvdD, 100% Groningen, Stadspartij 
voor stad en ommeland, PVV, SP, ChristenUnie en PvdA en  het 
amendement ‘geen overbodige regels’ van fractie PvdD.

HEEFT BESLOTEN: 

I de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen (APVG) vast te stellen:
met dien verstande dat aan de voorgelegde versie het volgende artikel 
wordt toegevoegd:

      Artikel 2.50a Lachgasverbod
1. Het is verboden op een openbare plaats distikstofmonoxide (lachgas) recreatief als roesmiddel 

te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen 
of stoffen bij zich te hebben, indien dit gepaard gaat met overlast of andere gedragingen die de 
openbare orde verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig beïnvloeden of anderszins hinder 
veroorzaken.

2. Het is verboden op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college ter 
bescherming van de openbare orde of het woon-en leefklimaat aangewezen gebeid 
distikstofmonoxide (lachgas) recreatief als rosmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te 
verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben.

3. Het college kan in het aanwijzingsbesluit het in het tweed lid bedoelde verbod beperken tot 
bepaalde tijden

  met dien verstande dat uit de voorgelegde versie wordt geschrapt:
       De basisvoorwaarde’’-Karakteristiek (moet er uitzien zoals door natuurlijke groeien en snoeiwijze 
       is ontstaan)’’ te verwijderen uit ‘’Afdeling 3, Artikel 4.8,1d’’ van de APVG.

II.     de vaststelling van de APVG bekend te maken via Overheid.nl en in 
werking te laten
         treden op 1 januari 2021.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 9 september 
2020.

voorzitter             griffier



Koen Schuiling Josine Spier 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend


