
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari 2010 
GR 10.2181413; 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
 
BESLUIT: 
 
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 2:1, lid 1 komt als volgt te luiden: 

1. Het is verboden op een openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing, onnodig 
op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden, dan wel 
te vechten. 

 
B.1. Aan artikel 2:2 wordt een nieuw lid 2 toegevoegd, luidende: 

2. Een ieder aan wie een verblijfsontzegging is opgelegd, is verplicht, op een daartoe 
strekkend bevel van een ambtenaar van de politie, zich te verwijderen van de gebieden als 
vermeld in de verblijfsontzegging. 

 
B.2. Artikel 2:2, lid 2 tot en met 4 worden genummerd 3 tot en met 5. 

      
C. Er wordt een nieuw artikel 2:2a ingevoegd, luidende: 

Artikel 2:2a Messen en andere voorwerpen als wapen  
1. Het is verboden op door de burgemeester aangewezen openbare plaatsen messen of 
andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt bij zich te hebben. 
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet met betrekking tot voorwerpen die 
zodanig zijn ingepakt, dat zij niet voor dadelijk gebruik gereed zijn. 
3. Dit artikel is niet van toepassing voor zover in het onderwerp daarvan wordt voorzien 
bij of krachtens de Wet wapens en munitie. 

 
D. Er wordt een nieuw artikel 2:51a ingevoegd, luidende: 

Artikel 2:51a Openbare fietsverkoop 
1. Het is verboden op de weg fietsen ten verkoop aan te bieden, te verkopen of te 
kopen. 
2. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing indien degene die 
de fiets(en) ten verkoop aanbiedt of verkoopt aannemelijk kan maken 
rechtmatig eigenaar te zijn van de fiets. 



3. Het in het eerste lid gestelde verbod is verder niet van toepassing op de 
bedrijfsmatige handel in fietsen. 

4. Het college kan plaatsen en tijden aanwijzen, waarop het in het eerste lid 
gestelde verbod niet van toepassing is. 

 
Artikel II Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 31 maart 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
D.H. Vrieling. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
 
 


