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
Artikel 5:2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf
1. Onder verhuren als bedoeld in dit artikel wordt
mede verstaan:
a. het gebruiken van een voertuig voor het geven
van lessen;
b. het gebruiken van een voertuig voor het
vervoeren van personen tegen betaling.
2. Tot de voertuigen als bedoeld in dit artikel
worden niet gerekend:
a. voertuigen waaraan herstel- of
onderhoudswerkzaamheden worden verricht
die in totaal niet meer dan een uur vergen, en
dit gedurende de tijd die nodig is en gebruikt
wordt voor deze werkzaamheden;
b. voertuigen voor persoonlijk gebruik van de in
het derde lid bedoelde persoon.
3. Het is degene die er zijn bedrijf, nevenbedrijf
dan wel een gewoonte van maakt voertuigen te
stallen, te herstellen, te slopen, te verhuren of te
verhandelen, verboden:
a. drie of meer voertuigen die hem toebehoren of
zijn toevertrouwd, op de weg te parkeren
binnen een cirkel met een straal van 10 meter
met als middelpunt een van deze voertuigen;
b. de weg als werkplaats voor voertuigen te
gebruiken.
4. Het college kan ontheffing van het verbod
verlenen.

Nieuw
Artikel 5:2 Parkeren van 3 of meer voertuigen
1. Onder verhuren als bedoeld in dit artikel wordt
mede verstaan:
a. het gebruiken van een voertuig voor het geven
van lessen;
b. het gebruiken van een voertuig voor het
vervoeren van personen tegen betaling.
2. Tot de voertuigen als bedoeld in dit artikel
worden niet gerekend:
a. voertuigen waaraan herstel- of
onderhoudswerkzaamheden worden verricht
die in totaal niet meer dan een uur vergen, en
dit gedurende de tijd die nodig is en gebruikt
wordt voor deze werkzaamheden;
b. voertuigen voor persoonlijk gebruik van de in
het derde lid bedoelde persoon.
3. Het is degene die er zijn bedrijf, nevenbedrijf
dan wel een gewoonte van maakt voertuigen te
stallen, te herstellen, te slopen, te verhuren of te
verhandelen, verboden:
a. drie of meer voertuigen die hem toebehoren of
zijn toevertrouwd of die in de reguliere
bedrijfsvoering plegen te worden ingezet, op
de weg te parkeren binnen een cirkel met een
straal van 10 meter met als middelpunt een
van deze voertuigen;
b. de weg als werkplaats voor voertuigen te
gebruiken.
4. Het college kan ontheffing van het verbod
verlenen.

Artikel II Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 september 2022.

De voorzitter,

de griffier,
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