
29 oktober 2014.
Nr. 8d.

Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen d.d. 19 september 2014 
((4627596));

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
Artikel 2:18 (Begripsbepaling evenement) lid 1 sub g komt als volgt te luiden: 

g. een evenement dat wordt georganiseerd in een inrichting waarin op grond van een milieuvergunning of 
melding als bedoeld in of krachtens de Wet milieubeheer het organiseren van evenementen is toegestaan,  niet
zijnde het terrasgedeelte of het onbebouwde gedeelte van de Drafbaan.  

Artikel 2:19 (Vergunning evenement) lid 2 aanhef en sub b, c en e van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Groningen 2009 komen als volgt te luiden: 
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 1:3 gelden voor het aanvragen van een vergunning de volgende 
termijnen en criteria:
b. voor aanvragen voor een vergunning voor middelgrote evenementen geldt een termijn van acht weken;
c. de burgemeester kan besluiten bij complexe evenementen, zoals de viering van Koningsdag en 
Koningsnacht, die een langere voorbereidingstijd vragen, een afwijkende aanvraagtermijn te hanteren. De 
afwijkende aanvraagtermijn wordt gepubliceerd en direct aan de betrokken organisatoren gecommuniceerd. 
e. de burgemeester kan besluiten 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 vòòr het tijdstip 
waarop het evenement plaatsvindt.

Artikel 2:19 lid 3 sub c, d en e van de Algemene Plaatselijke Verordening komen als volgt te luiden:

3. Naast de weigeringsgronden genoemd in artikel 1:10 van deze verordening, kan de vergunning ook worden
geweigerd indien: 
c. het evenement niet is opgenomen op de jaarplanning evenementen, dit in afwijking van artikel 1:5 van 
deze verordening;
d. indien op de jaarplanning evenementen reeds een ander evenement is opgenomen; 
e. onevenredig veel beslag wordt gelegd op de ruimte of op de gemeentelijke diensten of hulpdiensten.
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Artikel 2:20 lid 1 (Uitzondering vergunningsplicht) van de Algemene Plaatselijke Verordening  komt als volgt
te luiden: 

1. Het verbod genoemd in artikel 2:19 eerste  lid, geldt niet voor eendaagse evenementen, mits: 
a. het aantal aanwezigen op enig moment niet meer bedraagt dan 200 personen;
b. het evenement wordt gehouden tussen 9.00 en 00.00 uur;
c. het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer;
d. slechts enkele kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 15 m² per object;
e. het evenement niet plaatsvindt binnen of in de Diepenring en Westerhavengebied van de stad Groningen;
f. sprake is van een aanwijsbare organisator;
g. het geluidsniveau maximaal 70 dB(A) en 85 dB(C) bedraagt;
h. het evenement plaatsvindt op één locatie (geen route) en niet op het water;
h. er geen reclame wordt gemaakt om belangstellenden buiten de directe doelgroep aan te trekken.

Oude tekst Nieuwe tekst

Afdeling 7 Evenementen Afdeling 7 Evenementen

Artikel 2:18 Begripsbepaling

1. In deze afdeling wordt onder evenement 
verstaan elke voor publiek toegankelijke 
verrichting van vermaak, met uitzondering van: 

a. bioscoopvoorstellingen;
b. markten als bedoeld in artikel 160,       

eerste lid onder h, van de Gemeentewet 
en artikel 5:24 (snuffelmarkt) van deze 
verordening;

c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de 
kansspelen; 

d.    het in een inrichting in de zin van de 
Drank- en Horecawet gelegenheid geven 
tot dansen;

e.    betogingen, samenkomsten en 
vergaderingen als bedoeld in de Wet 
openbare manifestaties;

f.     activiteiten als bedoeld in de artikelen 
2:22 (wedstrijden betaald voetbal), 2:5 
(straatartiesten en straatmuzikanten) en 
2:38 (speelgelegenheden) van deze 
verordening;

g.    een evenement dat wordt georganiseerd
in een inrichting, niet zijnde het 
terrasgedeelte, waarin op grond van een
milieuvergunning of melding als bedoeld
in of krachtens de Wet milieubeheer het 
organiseren van evenementen is 
toegestaan.

2. Onder evenement wordt mede verstaan: 
a. een herdenkingsplechtigheid;
b. een braderie;

Artikel 2:18 Begripsbepaling

1. In deze afdeling wordt onder evenement 
verstaan elke voor publiek toegankelijke 
verrichting van vermaak, met uitzondering van: 

a. bioscoopvoorstellingen;
b. markten als bedoeld in artikel 160,       

eerste lid onder h, van de Gemeentewet 
en artikel 5:24 (snuffelmarkt) van deze 
verordening;

c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de 
kansspelen;

d. het in een inrichting in de zin van de 
Drank- en Horecawet gelegenheid geven 
tot dansen;

e. betogingen, samenkomsten en 
vergaderingen als bedoeld in de Wet 
openbare manifestaties;

f. activiteiten als bedoeld in de artikelen 
2:22 (wedstrijden betaald voetbal), 2:5 
(straatartiesten en straatmuzikanten) en 
2:38 (speelgelegenheden) van deze 
verordening;

g. een evenement dat wordt georganiseerd
in een inrichting waarin op grond van 
een milieuvergunning of melding als 
bedoeld in of krachtens de Wet 
milieubeheer het organiseren van 
evenementen is toegestaan,  niet zijnde 
het terrasgedeelte of het onbebouwde 
gedeelte van de Drafbaan.
 

2. Onder evenement wordt mede verstaan: 
a. een herdenkingsplechtigheid;
b. een braderie;
c. een optocht, niet zijnde een betoging als
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c. een optocht, niet zijnde een betoging als
bedoeld in artikel 2:3, op de weg;

d. een feest, muziekvoorstelling of  
wedstrijd op of aan de weg;

bedoeld in artikel 2:3, op de weg;
d. een feest, muziekvoorstelling of  

wedstrijd op of aan de weg;

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 alle 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 vòòr 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 een vergunning is aangevraagd
zich verzetten tegen het houden van een
evenement;

b. door het toestaan van het aangevraagde 

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 alle 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 acht weken;

c. de burgemeester kan besluiten bij 
complexe evenementen, zoals de 
viering van Koningsdag en 
Koningsnacht, die een langere 
voorbereidingstijd vragen, een 
afwijkende aanvraagtermijn te 
hanteren. De afwijkende 
aanvraagtermijn wordt gepubliceerd 
en direct aan de betrokken 
organisatoren gecommuniceerd.

d. aanvragen voor 
evenementenvergunningen kunnen 
slechts per kalenderjaar worden 
ingediend. Aanvragen voor meerdere 
achtereenvolgende kalenderjaren 
worden niet in behandeling genomen

e. de burgemeester kan besluiten 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 vòòr 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 een vergunning is 
aangevraagd zich verzetten tegen 
het houden van een evenement;

b. door het toestaan van het 
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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.

4. De burgemeester kan gebieden en periodes 
aanwijzen waarin beperkingen worden gesteld 
aan het aantal te houden evenementen.
5. Het verbod van het eerste lid geldt niet voor 
een wedstrijd op of aan de weg, voorzover in het
geregeld onderwerp wordt voorzien door artikel 
10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994.

aangevraagde evenement of de 
aangevraagde evenementen geen 
gevarieerd programma van 
evenementen ontstaat;

c. het evenement niet is opgenomen 
op de jaarplanning  evenementen, 
dit in afwijking van artikel 1:5 van 
deze verordening;

d. indien op de jaarplanning 
evenementen reeds een ander 
evenement is opgenomen; 

e. onevenredig veel beslag wordt 
gelegd op de ruimte of op de 
gemeentelijke diensten of 
hulpdiensten.

4. De burgemeester kan gebieden en periodes  
aanwijzen waarin beperkingen worden gesteld 
aan het aantal te houden evenementen.
5. Het verbod van het eerste lid geldt niet voor 
een wedstrijd op of aan de weg, voorzover in het
geregeld onderwerp wordt voorzien door artikel 
10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994;

Artikel 2:20 Uitzondering vergunningplicht

1. Het verbod genoemd in artikel 2:19 eerste lid, 
geldt niet voor eendaagse evenementen, mits: 

a.     het aantal bezoekers op enig moment 
niet meer bedraagt dan 100 personen;

b.     het evenement wordt gehouden tussen 
9.00 en 24.00 uur;

c. het evenement niet plaatsvindt op de 
rijbaan of anderszins een belemmering 
vormt voor het verkeer, tenzij daarvoor 
een ontheffing is verleend;

d.     slechts enkele kleine objecten worden   
geplaatst met een oppervlakte van 
minder dan 10 m² per object;

e.     het evenement niet plaatsvindt binnen 
de Diepenring en Westerhavengebied 
van de stad Groningen;

f.   sprake is van een aanwijsbare 
organisator.

2. De organisator van het evenement als bedoeld
in het eerste lid stelt de burgemeester tenminste

Artikel 2:20 Uitzondering vergunningplicht

1. Het verbod genoemd in artikel 2:19 eerste   
lid, geldt niet voor eendaagse evenementen, 
mits: 

a. het aantal aanwezigen op enig 
moment niet meer bedraagt dan 200 
personen;
b. het evenement wordt gehouden tussen 
9.00 en 00.00 uur;
c. het evenement niet plaatsvindt op de 
rijbaan of anderszins een belemmering 
vormt voor het verkeer;

d. slechts enkele kleine objecten worden 
geplaatst met een oppervlakte van minder 
dan 15 m² per object;
e. het evenement niet plaatsvindt binnen 
of in de Diepenring en Westerhavengebied 
van de stad Groningen;
f. sprake is van een aanwijsbare 
organisator;
g. het geluidsniveau maximaal 70 dB(A) en
85 dB(C) bedraagt;
h. het evenement plaatsvindt op één 
locatie (geen route) en niet op het water;
h. er geen reclame wordt gemaakt om 
belangstellenden buiten de directe 
doelgroep aan te trekken. 

2. De organisator van het evenement als bedoeld
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drie weken voorafgaand aan het evenement van 
het houden daarvan in kennis op een nader door
de burgemeester te bepalen wijze.
3.    De organisator dient zich te houden aan de 
voorschriften die de burgemeester stelt met het 
oog op een ordelijk en veilig verloop van een 
evenement als bedoeld in het eerste lid.
4.    De burgemeester kan het evenement 
verbieden in het belang van de openbare orde, 
de openbare veiligheid, de volksgezondheid of 
indien het milieu in gevaar komt en in geval van 
het uitvoeren van werkzaamheden in de 
openbare ruimte.

in het eerste lid stelt de burgemeester tenminste
drie weken voorafgaand aan het evenement van 
het houden daarvan in kennis op een nader door
de burgemeester te bepalen wijze.
3.    De organisator dient zich te houden aan de 
voorschriften die de burgemeester stelt met het 
oog op een ordelijk en veilig verloop van een 
evenement als bedoeld in het eerste lid.
4.    De burgemeester kan het evenement 
verbieden in het belang van de openbare orde, 
de openbare veiligheid, de volksgezondheid of 
indien het milieu in gevaar komt en in geval van 
het uitvoeren van werkzaamheden in de 
openbare ruimte.

Artikel II Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015. 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 oktober 2014.
 

De griffier, De voorzitter, 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst dr. R.L. (Ruud) Vreeman


