
Voorbereidingsmemo
 conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 10 november 2021

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Vaststelling verordening tot wijziging APVG 2021 en de nadere regels carbidschieten gem. Groningen

Vaststelling verordening tot wijziging APVG 2021 en de nadere regels carbidschieten gem. Groningen

Bijlage - verordening tot wijziging van de APVG 2021

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
G. Urban (concernadviseur OOV) – 050 3677645 – gerrit.urban@groningen.nl

Abele Kamminga (bestuursadviseur) – 06 5542 0161 – abele.kamminga@groningen.nl

Korte samenvatting:
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 APVG 2021. Daarbij werd uitgegaan van de 

regels die daarvoor al golden in Ten Boer en Haren, de voormalige gemeente Groningen had geen 

carbidregeling. Voorgesteld wordt de in de APVG opgenomen regeling aan te passen, waarbij de 

huidige bepaling wordt vervangen door een artikel 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 vastgelegd in de door het college 

vastgestelde nadere regels. Daarnaast is er een ontheffingsmogelijkheid voor de grotere 

carbidactiviteiten en dorpen zoals Ten Boer en Glimmen.

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

Vermeld op LTA?
X nee

Deadline?
X nee

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X conform, betreft technische wijzigingen in de bestaande APVG

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Vaststelling-verordening-tot-wijziging-APVG-2021-en-de-Nadere-regels-carbidschieten-gemeente-Groningen.pdf
mailto:abele.kamminga@groningen.nl
mailto:gerrit.urban@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-Verordening-tot-wijziging-van-de-Algemene-Plaatselijke-Verordening-Groningen-2021.pdf


Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Korte opmerking of vraag mogelijk tijdens meningsvormende sessie over conformstukken.
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