
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders van Groningen d.d. ……. 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

 

BESLUIT:  

 

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021. 

 

 

Artikel I  Wijzigingen APVG 2021 

 

Onderdeel A 

 

Oud Nieuw 

Artikel 2:15 Begripsbepaling 

1. …… 

2. Onder evenement wordt mede verstaan, 

ongeacht het bepaalde in artikel 2.19, eerste 

lid onder a: 

(……) 

3. …… 

4. …… 

 

Artikel 2:15 Begripsbepaling 

1. …… 

2. Onder evenement wordt mede verstaan, 

ongeacht het bepaalde in artikel 2.15, eerste 

lid onder a: 

(……) 

3. …… 

4. …… 

 

 

 

Onderdeel B 

 

Oud Nieuw 

2:19 Uitzondering vergunningplicht voor kleine 

evenementen  

1. a. …… 

b. …… 

c. …… 

d. …… 

e. …… 

f. …… 

g. …… 

h. …… 

i. er geen reclame wordt gemaakt om 

belangstellenden buiten de directe doelgroep 

aan te trekken. 

2.  …… 

3. …… 

4. …… 

5. …… 

  

2:19 Uitzondering vergunningplicht voor kleine 

evenementen  

1. a. …… 

b. …… 

c. …… 

d. …… 

e. …… 

f. …… 

g. …… 

h. …… 

i. er geen reclame wordt gemaakt om 

belangstellenden buiten de directe doelgroep 

aan te trekken; 

j. er bij het evenement geen dieren worden 

gebruikt los van de dieren die onderdeel 

uitmaken van de dagelijkse bedrijfsvoering.  

2.  …… 

3. …… 

4. …… 

5. …… 

 

 

Onderdeel C 

 

Oud Nieuw 

Artikel 2:50 Verboden drankgebruik 

1. …… 

2. …… 

3. Het bepaalde in het tweede lid geldt niet voor: 

Artikel 2:50 Verboden drankgebruik 

1. …… 

2. …… 

3. Het bepaalde in het tweede lid geldt niet voor: 



a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als 

bedoeld in artikel 2:26, eerste lid; 

b. de plaats, niet zijnde een horecabedrijf, als bedoeld 

onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens 

artikel 35 van de Drank en Horecawet. 

 

a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als 

bedoeld in artikel 2:26, eerste lid; 

b. de plaats, niet zijnde een horecabedrijf, als bedoeld 

onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens 

artikel 35 van de Alcoholwet. 

 

 

Onderdeel D 

 

Oud Nieuw 

 Artikel 2:55a Overlast door skaters en 

skateboarders 

1. Onder skates wordt verstaan: rolschaatsen en de 

moderne varianten van rolschaatsen zoals 

rollerskates, (in-line)skates, skeelers enz. 

2. Het college kan delen van de weg aanwijzen waar 

het verboden is om te skaten en te skateboarden. 

3. De in het tweede lid bedoelde plaatsen kunnen 

worden aangewezen in het belang van: 

 a. het doelmatig beheer en onderhoud van de 

weg, waaronder mede begrepen de bescherming van 

belangen van het rij- en voetgangersverkeer en de 

verdeling van de gebruiksmogelijkheden van de weg; 

 b. de voorkoming of opheffing van hinder; 

 c. de voorkoming van schade aan weg en 

straatmeubilair. 

4. Het college kan besluiten dat het verbod ook geldt 

ten aanzien van andere met skates en skateboards 

vergelijkbare voorwerpen. 

 

 

 

Onderdeel E 

 

Oud Nieuw 

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden 

1. Het is de eigenaar of houder van een hond 

verboden die hond te laten verblijven of te laten 

lopen op een openbare plaats of op het terrein van 

een ander: 

     a. anders dan kort aangelijnd nadat het college aan 

de eigenaar of de houder heeft bekendgemaakt dat 

het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en een 

aanlijngebod in verband met het gedrag van die hond 

noodzakelijk vindt; 

     b. anders dan kort aangelijnd en voorzien van een 

muilkorf nadat het college aan de eigenaar of de 

houder heeft bekendgemaakt dat het die hond 

gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijn en 

muilkorfgebod in verband met het gedrag van die 

hond noodzakelijk vindt. 

2. …… 

3. …… 

 

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden 

1. Het is de eigenaar of houder van een hond 

verboden die hond te laten verblijven of te laten 

lopen op een openbare plaats of op het terrein van 

een ander: 

     a. anders dan kort aangelijnd nadat de 

burgemeester aan de eigenaar of de houder heeft 

bekendgemaakt dat hij die hond gevaarlijk of 

hinderlijk acht en een aanlijngebod in verband met 

het gedrag van die hond noodzakelijk vindt; 

     b. anders dan kort aangelijnd en voorzien van een 

muilkorf nadat de burgemeester aan de eigenaar of de 

houder heeft bekendgemaakt dat hij die hond 

gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijn en 

muilkorfgebod in verband met het gedrag van die 

hond noodzakelijk vindt. 

2. …… 

3. …… 

 

Artikel 2:60 Gevaarlijke honden op eigen terrein 

1. Het is de eigenaar of houder van een hond 

verboden deze hond op zijn terrein zonder muilkorf 

te laten loslopen als het college een aanlijngebod of 

een aanlijn- en muilkorfgebod heeft opgelegd als 

bedoeld in artikel 2:59, eerste lid of dat zij hebben 

Artikel 2:60 Gevaarlijke honden op eigen terrein 

1. Het is de eigenaar of houder van een hond 

verboden deze hond op zijn terrein zonder muilkorf 

te laten loslopen als de burgemeester een 

aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod heeft 

opgelegd als bedoeld in artikel 2:59, eerste lid of dat 



meegedeeld dat zij de hond gevaarlijk achten, dan 

wel als de hond is opgeleid voor bewakings-, 

opsporings- en verdedigingswerk. 

2. …… 

hij heeft meegedeeld dat hij de hond gevaarlijk acht, 

dan wel als de hond is opgeleid voor bewakings-, 

opsporings- en verdedigingswerk. 

2. …… 

 

 

Onderdeel F 

 

Oud Nieuw 

 Artikel 2:64b Openlijk drugsgebruik 

Het is verboden op of aan de weg, op een andere 

openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk 

gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 

van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te 

gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen 

daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik 

voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben. 

 

 

Onderdeel G 

 

Oud Nieuw 

Artikel 5:8 Parkeren van grote voertuigen 

1. …… 

2. …… 

3. …… 

Artikel 5:8 Parkeren van grote voertuigen 

1. …… 

2. …… 

3. …… 

4. De uitzondering van het derde lid geldt niet voor 

parkeerterreinen aangeduid door verkeersbord E12 

(P+R) van bijlage 1 van het Reglement 

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. 

 

 

Onderdeel H 

 

Oud Nieuw 

Artikel 6:2 Toezichthouders 

1. …… 

2. …… 

3. De burgemeester kan daarnaast andere personen 

belasten met het toezicht, bedoeld in het derde lid. 

 

Artikel 6:2 Toezichthouders 

1. …… 

2. …… 

3. De burgemeester kan daarnaast andere personen 

belasten met het toezicht, bedoeld in het tweede lid. 

 

 

 

Artikel II  Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.  

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van  …... 

 

 

De voorzitter, De griffier,  
 

 

 


