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Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit 

I. de verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021 vast te stellen en in 

werking te laten treden op de dag na die van bekendmaking; 

II. dit besluit bekend te maken op overheid.nl. 
 

 
Samenvatting     

Per 1 januari 2021 zijn in de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Groningen 2021 (APVG 2021) 

bepalingen m.b.t. carbidschieten en lachgas opgenomen. Met dit voorstel worden deze artikelen technisch 

gewijzigd. 

B&W-besluit d.d.: 2 november 2021 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

 
Aanleiding en doel    

Gelet op de herindeling van de 3 gemeenten en de harmonisatie van de regelgeving is per 1 januari 2021 een regeling 

m.b.t. carbidschieten opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Groningen 2021 (APVG 2021). 

Daarbij werd uitgegaan van de regels die daarvoor al golden in Ten Boer en Haren, de voormalige gemeente Groningen 

had geen carbidregeling. Met oud en nieuw voor de deur blijkt het beter de in de APVG opgenomen regeling aan te 

passen, waarbij de huidige bepaling wordt vervangen door een arikel volgens een modelbepaling van de VNG.  

Voor de bepaling over lachgas wordt een technische wijziging voorgesteld m.b.t. de bewijsbaarheid. 

 
Kader     

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Groningen 2021 (APVG 2021). 

 
Argumenten en afwegingen     

In de APVG is per januari 2021 een bepaling over carbid opgenomen o.b.v. een voorstel van september 2020. De VNG 

heeft eind 2020 modellen opgesteld die gebruikt kunnen worden voor de lokale APV’s. Voorgesteld wordt de in de 

APVG opgenomen regeling aan te passen, waarbij de huidige bepaling wordt vervangen door een arikel volgens een 

modelbepaling van de VNG. Hierbij geldt een verbodsbepaling en kan het college nadere regels stellen t.a.v. de situaties 

die niet zijn verboden. Globaal is het carbidschieten niet verboden buiten de bebouwde kom, indien aan een aantal 

voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de door het college vastgestelde nadere regels. 

Daarnaast is er een ontheffingsmogelijkheid voor de grotere carbid activiteiten en dorpen zoals Ten Boer en Glimmen. 

Inhoudelijk wordt dan dezelfde werkwijze gehanteerd als voorgaande jaren. 

 

Verder is vanaf 1 januari 2021 een bepaling in de APVG opgenomen met een lachgasverbod. In de zomer is de VNG 

ook daarvoor met een modelbepaling gekomen, waaraan per 1 november 2021 ook een feitcode is gekoppeld, zodat het 

opleggen van een boete minder tijdrovend is. Deze modelbepaling wijkt op een enkel woord af van de bepaling zoals in 

de APVG 2021 is opgenomen. Voorgesteld wordt om de bepaling in de APVG aan te passen aan de modelbepaling om 

een probleem m.b.t. de bewijslast te voorkomen. Bij gebruik van lachgas in de openbare ruimte is vanuit een combinatie 

van factoren vast te stellen dat er sprake is van lachgasgebruik, maar het specifiek vaststellen van de genoemde stof 

(distikstofmonoxide) is op dat moment niet vast te stellen. Een technische wijziging dus, waarmee een bewijslast 

probleem kan worden voorkomen.   

O.b.v. dit artikel is het uitgaansgebied van Groningen aangewezen. De verwachting is dat in het voorjaar van 2022 de 

verkoop van lachgas voor recreatief gebruik landelijk verboden zal worden. 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

Technische wijziging, n.v.t.      
 
Financiële consequenties     

N.v.t. 
 
Overige consequenties     

N.v.t. 
      
Vervolg     

N.v.t.      
 
Lange Termijn Agenda     

N.v.t. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 


