
 
 
 
23 juni 2010. 
Nr. 6h. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 mei 2010 
GR 10.2263356; 
 
Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht; 
 
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 Aan artikel 1:1 (Begripsomschrijvingen) wordt toegevoegd, onder vervanging van de punt 

na onderdeel j. door een puntkomma, een onderdeel k. dat luidt: 
k. bevoegd gezag: het college, tenzij op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht anders is bepaald. 
 

B Artikel 1:2 (Beslistermijn) wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid wordt de zinsnede “na de dag waarop de aanvraag ontvangen is” 

vervangen door: na de datum van ontvangst van de aanvraag. 
2. Toegevoegd wordt een derde lid, dat luidt: 

3. In afwijking van het tweede lid is artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht van toepassing indien beslist wordt op een aanvraag om een 
vergunning als bedoeld in artikel 2:7, artikel 4:9 of artikel 4:24. 
 

C In het eerste lid van artikel 2:7 (Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg) 
wordt de zinsnede “zonder vergunning van het college” vervangen door: zonder 
vergunning van het bevoegd gezag. 

 
D Artikel 4:8 (Begripsomschrijvingen), eerste lid onderdeel c. komt als volgt te luiden: 

c. houtopstand: één of meer bomen, hakhout of een beplantingsvak van bosplantsoen. 
 

E In artikel 4:9 (Kapverbod), lid 1 wordt de zinsnede “zonder vergunning van het college” 
vervangen door: zonder vergunning van het bevoegd gezag. 
 

F Artikel 4:10 (Aanvraag vergunning kappen) wordt als volgt gewijzigd: 
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1. Het tweede lid vervalt.  
2. Toegevoegd wordt een nieuw tweede lid, dat luidt: 

2. Een aanvraag namens of met toestemming van degene, die krachtens zakelijk recht 
gerechtigd is over de houtopstand te beschikken, dient vergezeld te gaan van een 
machtiging voor het indienen van de aanvraag. 

3. Het derde lid wordt vernummerd tot lid 2 en in dit lid wordt tweemaal “college” 
vervangen door: het bevoegd gezag. 

 
G Artikel 4:11 (Beslissing op aanvraag) wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid wordt “college” vervangen door: het bevoegd gezag en na “overlast” 
wordt tussengevoegd: , “kwaliteit”. 

2. Het derde lid vervalt. 
 

H Artikel 4:12 (Van kracht worden vergunning) vervalt. 
 
I Artikel 4:13 (Bekendmaking) vervalt. 
 
J Artikel 4:14 (Vervaltermijn vergunning) vervalt. 
 
K Artikel 4:15 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid wordt “burgemeester en wethouders” vervangen door: het bevoegd 
gezag. 

2. In het tweede lid wordt “college” vervangen door: het bevoegd gezag. 
 

L Artikel 4:16 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid wordt tweemaal “college” vervangen door: het bevoegd gezag. 
2. In het vierde lid wordt “college” vervangen door: het bevoegd gezag. 
 

M  In artikel 4:17 wordt “college” vervangen door: het bevoegd gezag. 
 
N In het eerste lid van artikel 4:24 wordt de zinsnede “zonder vergunning van het college” 

vervangen door: zonder vergunning van het bevoegd gezag. 
 

O Artikel 4:25 (Eisen aan niet-vergunningsplichtige handelsreclame) vervalt. 
 
P In artikel 5:12 (Stallen van (brom)fietsen), vijfde lid wordt “De het college” vervangen 

door “Het college” en wordt “vier weken” vervangen door “twaalf dagen”. 
 
Q Artikel 5:46 (Reclameobjecten rond lichtmasten) wordt als volgt gewijzigd: 

1. Het tweede lid vervalt. 
2. Onderdeel d. van het derde lid vervalt. 
3. In het vierde lid wordt “lid 3” vervangen door “lid 2”. 
4. De leden 3 en 4 worden vernummerd tot de leden 2 en 3. 

 
R Aan artikel 6:1 (Strafbepaling) wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt: 

3. In afwijking van het eerste en tweede lid is artikel 1a van de Wet op de economische 
delicten van toepassing bij overtreding van artikel 2:7, lid 1, artikel 4:9, lid 1 of artikel 
4:24, lid 1. 
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S Aanvragen om een vergunning als bedoeld in de artikelen 2:7 en 4:9 die zijn ingediend 
vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening worden afgehandeld volgens 
het recht zoals dat gold vóór het tijdstip waarop artikel 2.2 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht in werking is getreden. 

 
Artikel II Inwerkingtreding. 
Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 2.2 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht in werking treedt. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 23 juni 2010. 
 
De griffier,       De voorzitter, 
 
 
 
D.H. Vrieling.       Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 


