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Raadscommissie 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 vast te 

stellen; 
II. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronische gemeenteblad; 
ill. dit besluit in werking te laten treden een dag na bekendmaking. 

Samenvatting 

Bij de vorige versie van de APVG gold voor voertuigen geen vergunningplicht op grond van artikel 2:6 
(voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg). Een hoogwerker viel volgens de definitie van deze APVG 
onder voertuig, waardoor geredeneerd kon worden dat hiervoor geen vergunning nodig was. De praktijk 
heeft echter uitgewezen dat bijvoorbeeld hoogwerkers op wielen soms langdurig op dezelfde plaats 
gestationeerd staan. Om duidelijkheid te creeren over de vraag of een dergelijk gebruik van bijvoorbeeld 
een hoogwerker als een voertuig of als een voorwerp aangemerkt moet worden, wordt artikel 1:1 onder f 
gewijzigd. Hoogwerkers en andere voertuigen die ter plaatse als een werktuig worden gebruikt worden 
uitgezonderd van de definitie van voertuigen. Hierdoor is het duidelijk dat een hoogwerker wel onder de 
werking van artikel 2:6 APVG valt. Daarnaast vinden enkele wijzigingen van redactionele aard plaats. 

B&W-besluit d.d.: 26 augustus 2014 

Afgehandeld en naar archief -araat Datum 



Bestaande tekst Nieuwe tekst 
Art ikel 1:1 Beqripsomschnjvinqen onder f 

f. voertuigen: alle voertuigen, als 
bedoeld in artikel 7, onder a en onder al 
van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990, met uitzondering 
van: 
7. treinen en trams; 
2. kruiwagens, kinderwagens en 
dergelijke kleine voertuigen; 

Artikel 1:1 Beqripsomschrijvingen onder f 

f. voertuigen:alle voertuigen, als bedoeld in 
artikel 1 van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990, met uitzondering van: 
1. treinen en trams; 
2. kruiwagens, kinderwagens en dergelijke 
kleine voertuigen; 
3. hoogwerkers en andere voertuigen die ter 
plaatse als werktuig worden gebruikt. 

Daarnaast stonden in de vorige versie van de APVG in artikelen 2:43 en 5:1 nog verwijzingen naar 
oude artikelnummers. Deze wetstechnische en redactionele wijzigingen worden hiermee gelijk 
meegenomen. 

Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en 
baldadigheid 

Art ikel 2:43 Vervoer plakqereedschap e.d. 

7. Het is verboden op de weg of openbaar water 
te vervoeren of bij zich te hebben enig 
aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, tear, kleur of 
verfstof of verfgereedschap. 

2. Dit verbod is niet van toepassing, indien de 
genoemde materialen of gereedschappen niet 
zijn gebruikt of niet zijn bestemd voor 
handelingen als verboden in artikel 2:44. 

Afdeling 1 Parkeerexcessen 

Art ikel 5:1 Beqripsomschri|vinqen 

1. voertuigen: voertuigen als bedoeld in artikel 
1, onder al, van het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens (RVV 1990) met uitzondering 
van kleine wagens zoals: kruiwagens, 
kinderwagens en rolstoelen; 

2. parkeren: parkeren als bedoeld in artikel 1, 
onder ac, van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens (RVV 1990). 

Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast 
en baldadigheid 

Artikel 2:43 Vervoer plakqereedschap e.d. 

1. Het is verboden op de weg of 
openbaar water te vervoeren of bij 
zich te hebben enig aanplakbiljet, 
aanplakdoek, kalk, teer, kleur of 
verfstof of verfgereedschap. 

2. Dit verbod is niet van toepassing, 
indien de genoemde materialen of 
gereedschappen niet zijn gebruikt of 
niet zijn bestemd voor handelingen 
als verboden in artikel 2:42. 

Afdeling 1 Parkeerexcessen 

Art ikel 5:1 Beqripsomschrijvinqen 

1. voertuigen: voertuigen als bedoeld in 
artikel 1 van het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens (RVV 1990) met 
uitzondering van kleine wagens zoals: 
kruiwagens, kinderwagens en rolstoelen; 

2. parkeren: parkeren als bedoeld in artikel 1 
van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens (RVV 1990). 



Aanleiding en doel 

In de APVG gold voor voertuigen geen vergunningplicht op grond van artikel 2.6. Een hoogwerker viel 
volgens de defnitie van de APVG onder voertuig, waardoor geredeneerd kon worden dat hiervoor geen 
vergunning nodig was. De praktijk heeft echter uitgewezen dat hoogwerkers soms langdurig op dezelfde 
plaats gestationeerd staan en soms veel ruimte in beslag nemen. Ook ontstaat soms schade aan de weg 
ten gevolge van het gebruik van hoogwerkers. Om duidelijkheid te creeren over de vraag of een dergelijk 
gebruik van een hoogwerker als een voertuig of als een voorwerp aangemerkt moet worden, wordt artikel 
1:1 onder f gewijzigd. Hoogwerkers en andere voertuigen die ter plaatse als een werktuig worden gebruikt 
worden uitgezonderd van de definitie van voertuigen. Hierdoor is het duidelijk dat een hoogwerker wel 
onder de werking van artikel 2:6 APVG valt. 

Kader 

APVG 

Argumenten en afwegingen 

Door de vergunnigplicht is het mogelijk om op voorhand de omvang en wijze van gebruik van de openbare 
weg te reguleren. Het vooraf reguleren van het gebruik van de weg door hoogwerkers met een yergunning 
is wenselijk omdat de praktijk heeft uitgewezen dat bijvoorbeeld hoogwerkers op wielen langdurig op 
dezelfde plaats gestationeerd zijn. Daarnaast komt het voor dat hoogwerkers het overige verkeer 
beiemmeren omdat ze veel ruimte in beslag nemen. 

Op deze plaats wordt er wel op gewezen dat er terughoudend dient te worden omgegaan met 
vergunningverlening en met de navenante handhaving daarvan. Zo dient handhaving plaats te vinden naar 
aanleiding van een daartoe strekkend verzoek of wanneer er sprake is van een exces, bijvoorbeeld een 
hoogwerker die diverse dagen op een voor het verkeer hinderlijke locatie als werktuig wordt gebruikt. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

N.v.t. 

Financiele consequenties 

Er zijn geen financiele consequenties ten opzichte van de bestaande situatie. 

Overige consequenties 

Notificatie van deze verordening in het kader van het vrije verkeer van diensten, goederen en personen 
(Europees gemeenschapsrecht) is niet nodig, omdat niet valt in te zien dat deze verordening op enigerlei 
wijze een belemmering oplevert voor dit vrije verkeer. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
dr. R.L. (Ruud) Vreeman drs. P.J.L.M. (Peter) Teesink 



BIJLAGE 

-ontwerp-

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 
GRONINGEN 2009 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 

(GR 14.00000); 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van 
26 augustus 2014; 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

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: 

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen, onder f. 
f. voertuigen: :alle voertuigen, als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990, met uitzondering van: 
1. treinen en trams; 
2. kruiwagens, kinderwagens en dergelijke kleine voertuigen; 
3. hoogwerkers en andere voertuigen die ter plaatse als werktuig worden gebruikt. 

Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap e.d. 

1. Het is verboden op de weg of openbaar water te vervoeren of bij zich te hebben enig 
aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur of verfstof of verfgereedschap. 
2. Dit verbod is niet van toepassing, indien de genoemde materialen of gereedschappen niet zijn 
gebruikt of niet zijn bestemd voor handelingen als verboden in artikel 2:42. 

Artikel 5:1 Begripsomschrijvingen 

1. voertuigen : voertuigen als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens (RVV 1990) met uitzondering van kleine wagens zoals: 
kruiwagens, kinderwagens en rolstoelen; 
2. parkeren : parkeren als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens (RVV 1990). 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 
Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen onder f 

f. voertuigen: alle voertuigen, als 
bedoeld in artikel 1, onder a en onder al 
van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990, met uitzondering 
van: 
7. treinen en trams; 
2. kruiwagens, kinderwagens en 
dergelijke kleine voertuigen; 

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen onder f 

f. voertuigen :alle voertuigen, als bedoeld 
in artikel 1 van het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens 1990, met uitzondering van: 

1. treinen en trams; 
2. kruiwagens, kinderwagens en dergelijke 
kleine voertuigen; 



3. hoogwerkers en andere voertuigen die ter 
plaatse als werktuig worden gebruikt. 

Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en 
baldadigheid 

Artikel 2:43 Vervoer plakqereedschap e.d. 

1. Het is verboden op de weg of 
openbaar water te vervoeren of bij zich 
te hebben enig aanplakbiljet, 
aanplakdoek, kalk, teer, kleur of 
verfstof of verfgereedschap. 

2. Dit verbod is niet van toepassing, 
indien de genoemde materialen of 
gereedschappen niet zijn gebruikt of 
niet zijn bestemd voor handelingen als 
verboden in artikel 2:42. 

Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast 
en baldadigheid 

Artikel 2:43 Vervoer plakqereedschap e.d. 

7. Het is verboden op de weg of openbaar 
water te vervoeren of bij zich te hebben enig 
aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur of 
verfstof of verfgereedschap. 

2. Dit verbod is niet van toepassing, indien de 
genoemde materialen of gereedschappen 
niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd voor 
handelingen als verboden in artikel 2:44. 

Afdeling 1 Parkeerexcessen 

Artikel 5:1 Beqripsomschrijvinqen 

1. voertuigen : voertuigen als bedoeld in artikel 
1, onder al, ven het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens (RVV 1990) met uitzondering 
van kleine wagens zoals: kruiwagens, 
kinderwagens en rolstoelen; 

2. parkeren : parkeren als bedoeld in artikel 1, 
onder ac, van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens (RVV 1990). 

Afdeling 1 Parkeerexcessen 

Artikel 5:1 Beqripsomschrijvingen 

1. voertuigen: voertuigen als bedoeld in 
artikel 1 van het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens (RVV 1990) met 
uitzondering van kleine wagens zoals: 
kruiwagens, kinderwagens en rolstoelen; 

2. parkeren : parkeren als bedoeld in artikel 1 
van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens (RVV 1990). 

Artikel II Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. 

Gedaan te Groningen ter openbare raadsvergadering van 29 oktober 2014. 

De griffier. De voorzitter. 

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

Gemeenteblad van Groningen 


