
1 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders van Groningen d.d. 15-12-2021 

 

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 2:9 Maken en veranderen van een uitweg 

1. ….. 

2. ….. 

3. ….. 

4. De vergunning kan worden geweigerd in 

het belang van: 

a. de openbare orde; 

b. het voorkomen of beperken van 

schade of overlast, door de 

werkzaamheden toegebracht aan  de 

gemeente of aan derden; 

c. de bruikbaarheid van de weg; 

d. het veilig en doelmatig gebruik van de 

weg; 

e. het doelmatig beheer en onderhoud 

van de weg; 

f. de bescherming van het uiterlijk 

aanzien van de omgeving; 

g. de bescherming van 

groenvoorzieningen; 

h. de bescherming van het milieu. 

Artikel 2:9 Maken en veranderen van een uitweg  

1. ….. 

2. ….. 

3. ….. 

4. De vergunning kan worden geweigerd: 

a. in het belang van de openbare orde; 

b. in het belang van het voorkomen of beperken 

van schade of overlast, door de werkzaamheden 

toegebracht aan de gemeente of aan derden; 

c. in het belang van de bruikbaarheid van de 

weg; 

d. in het belang van het veilig en doelmatig 

gebruik van de weg; 

e. in het belang van het doelmatig beheer en 

onderhoud van de weg; 

f. in het belang van de bescherming van het 

uiterlijk aanzien van de omgeving; 

g. in het belang van de bescherming van 

groenvoorzieningen; 

h. in het belang van de bescherming van het 

milieu; 

i.  indien verzocht wordt om een uitweg: 

- breder dan 3,5 meter ten behoeve van een  

woning; 

- breder dan 6 meter ten behoeve van een 

bedrijf; 

j. indien verzocht wordt om een uitweg ten 

behoeve van een gebouw, adres en/of perceel 

dat reeds door een uitweg wordt ontsloten; 

k. indien verzocht wordt om meer dan één 

uitweg ten behoeve van een nieuw uit te geven 

bouwperceel of kavel. 

 

 

Onderdeel B 

Oud Nieuw 

Artikel 4:1 Begripsbepalingen 

In deze afdeling wordt verstaan onder: 

a. besluit: het Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer; 

b. ….. 

c. ….. 

d. ….. 

e. ….. 

Artikel 4:1 Begripsbepalingen 

In deze afdeling wordt verstaan onder: 

a. Besluit: het Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit); 

b. ….. 

c. ….. 

d. ….. 

e. ….. 
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f. ….. 

g. ….. 

h. ….. 

 

f. ….. 

g. ….. 

h. ….. 

 

 

Onderdeel C 

Oud Nieuw 

Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten 

1. De waarden bedoeld in de artikelen 2.17, 

2.19 en 2.20 van het Besluit zijn voor 

een inrichting niet van toepassing op ten 

hoogste negen nader door het college per 

kalenderjaar aan te wijzen collectieve 

festiviteitendagen. 

2. Artikel 4.113, eerste lid, van het Besluit 

is niet van toepassing voor een inrichting 

op door het college per kalenderjaar aan 

te wijzen collectieve festiviteitendagen 

gedurende de daarbij aan te wijzen dagen 

of dagdelen. 

3. ….. 

4. ….. 

5. ….. 

Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten 

1. De waarden bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 

en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer 

(hierna:Besluit) zijn voor een inrichting niet 

van toepassing op ten hoogste negen nader door 

het college per kalenderjaar aan te wijzen 

collectieve festiviteitendagen. 

2. Artikel 3.148, eerste lid, van het Besluit is niet 

van toepassing voor een inrichting op door het 

college per kalenderjaar aan te wijzen 

collectieve festiviteitendagen gedurende de 

daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen. 

3. ….. 

4. ….. 

5. ….. 

6. Bij festiviteiten georganiseerd in het gebied van 

het Meerschap bedraagt het equivalente 

geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de 

inrichting in afwijking van lid 1 niet meer dan 

55 dB(A), invallend op de gevel van 

geluidgevoelige gebouwen op een hoogte van 

1,5 meter. Een toeslag van 10 dB vanwege 

muziekgeluid wordt niet toegepast. Tevens 

wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten 

beschouwing gelaten. 

 

Onderdeel D 

Oud Nieuw 

Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten 

1. ….. 

2. Het is een inrichting toegestaan maximaal 

drie incidentele festiviteiten per 

kalenderjaar te houden waarbij artikel 

4.113, eerste lid, van het Besluit niet van 

toepassing is, mits de houder van de 

inrichting ten minste twee weken voor de 

aanvang van de festiviteit het college 

daarvan in kennis heeft gesteld. 

3. ….. 

4. ….. 

5. ….. 

6. ….. 

7. Op de dagen als bedoeld in het eerste lid 

wordt het ten gehore brengen van extra 

muziek hoger dan de geluidsnorm als 

bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 

van het Besluit en artikel 4:5 van deze 

verordening - uiterlijk om 01.00 uur 

beëindigd. 

8. Bij festiviteiten georganiseerd in het 

gebied van het Meerschap bedraagt het 

equivalente geluidsniveau LAeq 

veroorzaakt door de inrichting in afwijking 

Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten 

1. ….. 

2. Het is een inrichting toegestaan maximaal 

drie incidentele festiviteiten per 

kalenderjaar te houden waarbij artikel 

3.148, eerste lid, van het Besluit niet van 

toepassing is, mits de houder van de 

inrichting ten minste twee weken voor de 

aanvang van de festiviteit het college 

daarvan in kennis heeft gesteld. 

3. ….. 

4. ….. 

5. ….. 

6. ….. 

7. Op de dagen als bedoeld in het eerste lid 

wordt het ten gehore brengen van extra 

muziek hoger dan de geluidsnorm als 

bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 

van het Besluit - uiterlijk om 01.00 uur 

beëindigd.   

8. Bij festiviteiten georganiseerd in het gebied 

van het Meerschap bedraagt het 

equivalente geluidsniveau LAeq 

veroorzaakt door de inrichting in afwijking 

van lid 1 niet meer dan 55 dB(A), invallend 
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van artikel 6 niet meer dan 55 dB(A), 

invallend op de gevel van geluidgevoelige 

gebouwen op een hoogte van 1,5 meter. 

Een toeslag van 10 dB vanwege 

muziekgeluid wordt niet toegepast. Tevens 

wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten 

beschouwing gelaten. 

9. ….. 

10. ….. 

 

op de gevel van geluidgevoelige gebouwen 

op een hoogte van 1,5 meter. Een toeslag 

van 10 dB vanwege muziekgeluid wordt 

niet toegepast. Tevens wordt de 

bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwing 

gelaten. 

9. ….. 

10. ….. 

 

 

Onderdeel E 

Oud Nieuw 

Artikel 4:9 Velverbod 

1. Het is verboden zonder vergunning van 

het bevoegd gezag een houtopstand te 

vellen of te doen vellen: 

a. binnen de bebouwde kom, zoals 

genoemd in artikel 4:8, lid 1 onder e, van 

de gemeente is de gemeente het bevoegd 

gezag; 

b. buiten de bebouwde kom, zoals 

genoemd in artikel 4:8, lid 1 onder e, is de 

Provincie Groningen het bevoegd gezag. 

 

Artikel 4:9 Velverbod 

1. Het is verboden zonder vergunning van het 

bevoegd gezag een houtopstand te vellen of 

te doen vellen. 

 

 

ONDERDEEL F 

Oud Nieuw 

Artikel 4:10 Aanvraag vergunning 

1. Een vergunning moet worden 

aangevraagd door, namens of met 

toestemming van de rechthebbende die 

gerechtigd is over de houtopstand te 

beschikken. 

2. Een aanvraag namens of met 

toestemming van degene, die krachtens 

zakelijk recht gerechtigd is over de 

houtopstand te beschikken, dient 

vergezeld te gaan van een schriftelijke 

machtiging voor het indienen van de 

aanvraag. 

3. Wanneer de teammanager van de 

Landelijke Service regeling (LASER) 

van het Ministerie van Landbouw, 

Natuurbeheer en Visserij aan het 

bevoegd gezag een afschrift heeft 

gezonden van de ontvangstbevestiging 

als bedoeld in de Wet 

natuurbescherming, beschouwt het 

bevoegd gezag dit afschrift mede als een 

vergunningsaanvraag. 

 

Artikel 4:10 Aanvraag vergunning 

1. Een vergunning moet worden aangevraagd 

door, namens of met toestemming van de 

rechthebbende die gerechtigd is over de 

houtopstand te beschikken. 

2. Een aanvraag namens of met toestemming van 

degene, die krachtens zakelijk recht gerechtigd 

is over de houtopstand te beschikken, dient 

vergezeld te gaan van een schriftelijke 

machtiging voor het indienen van de aanvraag. 
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Onderdeel G 

Oud Nieuw 

Artikel 4:12 vervaltermijn vergunning  

De vergunning, als bedoeld in artikel 4:11 vervalt, 

voor zover binnen uiterlijk één jaar na datum van 

de verlening van de vergunning geen gebruik van 

is gemaakt. 

Artikel 4:12 vervaltermijn vergunning 

De vergunning, als bedoeld in artikel 4:11 vervalt, voor 

zover binnen uiterlijk één jaar na datum van 

onherroepelijk worden van de vergunning er geen 

gebruik van is gemaakt. 

 

 

Artikel II  Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.  

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 26 januari 2022. 

 

 

voorzitter      griffier                                                                                                                                                                                                               

Koen Schuiling      Josine Spier  

 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 

 
 


