
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 26 januari 2018
(bijlage raadsverslag nr. 6752562);

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. Er wordt een nieuwe afdeling toegevoegd, te weten:

“Afdeling 13 Bepalingen ter bestrijding van ondermijnende criminaliteit”

B. Er wordt een (nieuw) artikel 2:67 toegevoegd, dat luidt:

2:67 Sluiting van voor het publiek toegankelijke gebouwen
1. De burgemeester kan een voor het publiek openstaand gebouw of een bij dat 

gebouw behorend erf, of voor het publiek openstaande gebouwen en/of de daarbij 
behorende erven in bepaald gebied, in het belang van de openbare orde, veiligheid,
gezondheid of zedelijkheid of als er naar zijn oordeel sprake is van bijzondere 
omstandigheden voor een bepaalde duur geheel of gedeeltelijk sluiten.

2. Onverminderd hetgeen in artikel 5:24 van de Algemene wet bestuursrecht is 
bepaald omtrent de bekendmaking, wordt het bevel tot sluiting tevens bekend 
gemaakt door een schrijven, waaruit van dat bevel tot sluiting blijkt, aan te 
brengen op of nabij de toegang(en) van het gebouw of het erf. 

3. Een sluiting kan op aanvraag van belanghebbenden door de burgemeester worden 
opgeheven, wanneer later bekend geworden feiten en omstandigheden hiertoe 
aanleiding geven en er naar het oordeel van de burgemeester voldoende garanties 
aanwezig zijn, dat geen herhaling van de gronden die tot de sluiting hebben geleid,
zal plaatsvinden. 

4. Het is de rechthebbende op het gebouw en/of het erf, verboden om, nadat het bevel
tot sluiting bekend is gemaakt op de in het tweede lid aangegeven wijze, daarin te 
betreden of  bezoekers toe te laten of te laten betreden.



5. Het is een ieder verboden om, nadat het bevel tot sluiting openbaar bekend 
gemaakt is op de in het tweede lid aangegeven wijze, in een bij dit bevel gesloten 
gebouw en/of erf te betreden.

Artikel II Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 maart 2018.

De voorzitter  De griffier

Peter den Oudsten Toon Dashorst
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