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Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021
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Langetermijn agenda (LTA)
Raad

LTA ja:
LTA nee:

Maand
Jaar
Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit
De raad besluit

I. de verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021 vast te stellen en dit
wijzigingsbesluit in werking te laten treden op 1 januari 2022;
II. dit besluit bekend te maken via overheid.nl.

Samenvatting

In de afgelopen maanden hebben we gemarkt dat enkele artikelen redactioneel aangepast moeten worden. Daarnaast is
bij de harmonisatie per ongeluk een artikel vervallen dat behouden had moeten blijven. Vervolgens stellen we voor om
een nieuw artikel in de APVG op te nemen, dat een gat in de handhavingsmogelijkheden van de Boa's opvult. Tot slot
worden enkele redactionele wijzigingen voorgesteld om de APVG aan te passen op de wijziging van de Drank- en
Horecawet in de Alcoholwet.

B&W-besluit d.d.: 9 november 2021

Aanleiding en doel

Hieronder wordt per onderdeel aangegeven wat de aanleiding en het doel van de voorgestelde wijzigingen zijn:
Onderdeel A
Onder invloed van diverse ontwikkelingen verandert de taak van de Boa's. Daardoor zijn zij bijvoorbeeld steeds vaker
als eerste ter plaate bij verkeersongevallen en dergelijke. Vaak wordt daarbij gewerkt met afzettingen. In de praktijk zien
we dat het regelmatig voorkomt dat omstanders deze afzettingen negeren, waarbij het optreden daartegen lastig is. Met
behulp van dit nieuwe artikel kan hier beter handhavend tegen worden opgetreden.
Onderdeel B
De voorgestelde formulering van het vijfde lid van artikel 2:7 is een terugkeer naar de formulering van voor 1 januari
2021. Met de formulering die per 1 januari 2021 van kracht was, werd meer meldingsplichtig dan werd beoogd.
Ondanks de nieuwe formulering was niet de bedoeling dat er meer vergunningvrije gevallen zouden ontstaan. Bovendien
was er geen differentiatie tussen verschillende categorieën objecten mogelijk. Dat wordt nu hersteld.
Onderdeel C
Bij het opnemen van artikel 2:34 is een verschrijving ontstaan. In plaats van 'a' en 'b' zijn 'c' en 'd' opgenomen. De
verschrijving wordt hersteld.
Onderdeel D
Met de harmonisatie per 1 januari 2021 is het artikel over openbare fietsverkoop vervallen. Omdat dit echter niet op een
andere wijze is geregeld en de politie veelvuldig van dit artikel gebruik maakte, stellen wij voor dit artikel toch weer op
te nemen in de APVG.
Onderdeel E
In artikel 2:50 lid 3 APVG wordt verkeerd verwezen. In plaats van naar de verwijzing naar het eerste lid, had naar het
tweede lid verwezen moeten worden. Met deze wijziging wordt dat hersteld.
Onderdeel F
In artikel 2:59 lid 2 APVT wordt verkeerd verwezen. In plaats van de verwijzing naar artikel 2:57 onder d had verwezen
moeten worden naar artikel 2:57 onder e. Met deze wijziging wordt dat hersteld.
Onderdeel G
In artikel 6:1 lid 3 APVG wordt verkeerd verwezen. In plaats van de verwijzing naar artikel 4:24 lid 1 had verwezen
moeten worden naar artikel 4:20 lid 1. Met deze wijziging wordt dat hersteld.
Onderdeel H
Dit onderdeel omvat een aantal aanpassingen van de APVG vanwege de wijziging van de Drank- en horecawet in de
Alcoholwet. In verschillende artikelen worden daarom de benamingen van wetten en besluiten en verwijzingen daarnaar
aangepast. In artikel 2:25 vervalt de definitie van 'besluit' omdat deze verder in de betreffende afdelingen niet gehanteerd
worden. Daarnaast wordt de definitie van 'lokaliteit' aangepast omdat de Alcoholwet op dit punt ook is gewijzigd. Op
deze manier wordt gewaarborgd dat de ondernemers er niet op achteruit gaan.
Kader

Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021
Argumenten en afwegingen

Met het opnemen van de nieuwe artikelen en de overige wijzigingen is de APVG weer up-to-date.
Maatschappelijk draagvlak en participatie

Geen nadere participatie.
Financiële consequenties

Geen

Afgehandeld en naar archief

Paraaf

2
Datum

Overige consequenties

Geen
Vervolg

De wijzigingen op de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021 worden op gebruikelijke wijze openbaar
gemaakt via overheid.nl
Lange Termijn Agenda

n.v.t.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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