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Korte samenvatting:
Dit raadsvoorstel betreft de harmonisatie ten gevolge van de gemeentelijke herindeling.
Bij de harmonisering is het algemene uitgangspunt dat de regelingen van de voormalige gemeente
Groningen leidend zijn, maar daar waar de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer betere
regelingen hadden, deze overgenomen kunnen worden.
De wijziging van de APV heeft op zichzelf geen financiële consequenties. Wel vormt de APV de
(juridisch) grondslag voor vergunningen die op basis van de APV worden verleend. De aan deze
vergunningen gekoppelde leges vinden hun grondslag in de Legesverordening. Deze wordt in het
laatste kwartaal separaat geharmoniseerd.
In dit raadsvoorstel is ook het kapbeleid opgenomen. De ambitie van de gemeente Groningen is om
vanuit het groenplan Vitamine G de gemeente te vergroenen en nieuwe boemen en bos aan te
planten. Het college stelt het belang van bomen voorop. Door het hanteren van een strenger
kapbeleid komen de bomen in Haren en Ten Boer meer op de kaart te staan en krijgen darmee een
betere bescherming. Voor de inwoners van Haren betekent dit een (iets) strengere norm voor het
verkrijgen van een omgevingsvergunning om een boom te kappen. Voor de inwoners van Ten Boer
gaat het meeste veranderen. Zij zullen nu een vergunning nodig hebben terwijl dat eerst niet zo was.
Voor wat betreft de monumentale bomen wordt de leeftijdsgrens van 50 jaar gehanteerd. Voor
Haren betekent dit een versoepeling (van 80 naar 50 jaar). De aanscherping van het herplantbeleid
wordt op dit moment door het college nader uitgewerkt en wordt opgenomen in de harmonisering
van de beleidsregels. Hierover wordt de raad apart binnenkort separaat geconsulteerd en
geïnformeerd.

Vermeld op LTA?
Ja (2019-89 / 2019-221 / 2020-20)

Deadline?
Ja, moet in september worden vastgesteld in verband met de harmonisering.

Doel van de activiteit
Meningsvormend

Advies (i.g.v. meningsvormend):
Discussie. Uitgangspunt voor de nieuwe APVG is het beleid van de ‘oude’ gemeente Groningen
geweest.

Voorgeschiedenis
In verband met de gemeentelijke herindeling is een harmonisatie van de APV noodzakelijk.

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Tijdens de meningsvormende bijeenkomst kunnen de fracties hun visie op de APVG en eventueel
amendementen en moties aankondigen. Voorafgaand is er gelegenheid voor insprekers om hun
bijdrage te leveren.
Tijdens de besluitvormende vergadering kunnen ingediende amendementen en moties worden
besproken, om vervolgens over zowel de amendementen en moties als het raadsvoorstel zelf te
stemmen.

Nadere informatie

