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LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit 

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

II. dit besluit bekend te maken via Overheid.nl en in werking te laten treden de dag na bekendmaking.  

 

 

 
 

 

 

 Samenvatting     

In de afgelopen maanden hebben we gemerkt dat enkele artikelen redactioneel aangepast moeten worden. Er zaten 

onvolkomenheden in een aantal artikelen: er werd verwezen naar wetsartikelen die zijn vervallen of verwezen naar een 

lid in een artikel in de APVG dat niet bestaat of waarvan geen gebruik meer wordt gemaakt. Ook behoeft een aantal 

artikelen verduidelijkt te worden zodat een lezer ze beter begrijpt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B&W-besluit d.d.: 14 december 2021. 

 

 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum    

estdal1g
Notitie
620489-2021 	



2 
 

Aanleiding en doel    

Hieronder wordt per onderdeel aangegeven wat de aanleiding en het doel van de voorgestelde wijzigingen zijn: 

 

Onderdeel A 

Niet alleen zijn uitritten functioneel doordat percelen hierdoor worden ontsloten met de mogelijkheid tot parkeren op 

eigen perceel. Ook zijn ze hierdoor, binnen de ruimtelijke context, bepalend voor het uiterlijk aanzien van de omgeving. 

Het toevoegen van de weigeringsgronden i, j, en k kent een tweeledig effect: enerzijds wordt het voor de aanvrager 

duidelijker wat wel en niet gewenst is ten aanzien van het aantal uitritten en de breedte en anderzijds kunnen wij een 

positief of negatief advies beter staven. Dit alles ten behoeve van een eenduidiger straatbeeld en daarmee gepaard 

gaande een goede ruimtelijke ordening. 

 

Onderdeel B, C en D 

In dit artikel over geluidhinder en verlichting zaten onvolkomenheden. Er werd verwezen naar wetsartikelen die reeds 

zijn vervallen of er werd verwezen naar een lid die niet bestaat. Ook zijn de artikelen op sommige punten verduidelijkt. 

 

Onderdeel E 

Het onderscheid maken tussen het bevoegd gezag voor het vellen van een houtopstand binnen en buiten de bebouwde 

kom is niet nodig.  

 

Onderdeel F 

In dit artikel wordt verwezen naar een regeling die niet meer bestaat. 

 

Onderdeel G 

De vervaltermijn van een kapvergunning is in de huidige APVG gesteld op één jaar na verlening van de vergunning.  

Wanneer bezwaar en/of beroep wordt ingediend, kan het zijn dat een uitspraak later dan één jaar na vergunningverlening 

wordt gedaan. De vergunning is dan in de huidige situatie vervallen terwijl de vergunning op grond van de uitspraak 

uitgevoerd kan worden.  

 
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. 
 
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,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 


