Bijlage wijzigingen APV Midden-Groningen 2020

Artikel APV Onderwerp

Aanpassing

2:11 lid 4

Op 19 september 2019 is de Verordening
werkzaamheden kabels en leidingen MiddenGroningen 2019 in de raad vastgesteld.

Uitzondering
verbod tot
openbreken van
wegen voor
werkzaamheden

Onderdeel van het besluit is het aanpassen van
de artikel 2:11 lid 4, 5 en 6 waardoor
werkzaamheden waarop de genoemde
verordening ziet niet langer verboden zijn. De
aanpassing waarover reeds besloten is wordt nu
doorgevoerd.
De raad stelde in 2019 het nieuwe speelbeleid
vast dat het spelen in plantsoenen e.d. toestaat.
De APV verbiedt dit echter. We passen de APV
daarom nu aan op het vastgestelde beleid. Het
betreden van parken, wandelplaatsen,
plantsoenen, groenstroken of grasperken (buiten
de paden) wordt toegestaan voor voetgangers.

2:45

Het betreden
van plantsoenen
e.d.

2:48a

Lachgasverbod

Er is nog geen landelijk verbod voor lachgas. De
schadelijke effecten van lachgas zijn echter
duidelijk. Bovendien veroorzaakt het hinder en
overlast in het uitgaansleven. Steeds meer
gemeenten gaan ertoe over om dit verbod in de
APV op te nemen. Zo ook Midden-Groningen nu.

2:50A

Ondermijning/
het dragen van
uiterlijke
kenmerken van
verboden
organisaties
(zoals

Vanuit het Landelijk Strategisch Overleg Outlaw
Motorcycle Gangs komt de aanbeveling om in het
kader van ondermijning het dragen van uiterlijke
kenmerken van verboden organisaties te
verbieden. Deze aanbeveling nemen we over in
de vorm van een nieuw artikel (2:50a). Dit biedt
een kapstok voor handhaving.

2:58

motorclubs)
Verplichting om
hulpmiddel bij
zich dragen om
uitwerpselen
van honden op
te kunnen
ruimen en een
verduidelijking
van de
aanlijnplicht
binnen de
bebouwde kom.

We passen de APV op 2 onderdelen aan.
Ten eerste verduidelijken we de APV waardoor
het in de bebouwde kom op elke openbare plaats
verplicht is om de hond aan te lijnen (tenzij het
college plaatsen aanwijst waar dat niet hoeft).
Buiten de bebouwde kom is het verboden om de
hond te laten verblijven op kinderspeelplaatsen,
zandbakken of speelweides (ongewijzigd).
Ten tweede voegen we toe dat het bij zich
dragen van een hulpmiddel voor het opruimen
van uitwerpselen van honden verplicht is.
Aangezien de gemeente verplicht heeft gesteld
dat uitwerpselen opgeruimd worden is het
logisch dat iemand ook een hulpmiddel bij zich
heeft om dat te doen. Het gebruik van dat
hulpmiddel is niet met zekerheid te zeggen maar
de kans is in ieder geval groter dan wanneer
iemand geen hulpmiddel bij zich heeft. Het
maakt het toezicht op deze bepaling veel
eenvoudiger. Nu moet er geconstateerd worden
dat een hond poept, straks is het niet bijhebben
van een schepje of zakje al voldoende. Iemand
had in dat geval hoe dan ook niet de intentie om
de uitwerpselen op te ruimen.

4:10

Kapvergunning
bomen in
openbare
ruimte
dereguleren

Het onderhoud van bomen is onnodig duur en
ingewikkeld doordat in de APV staat dat er een
kapvergunning nodig is bij bomen die dikker zijn
dan 10 cm. Dat is heel weinig.
Het is voldoende als de wat grotere volwassen
exemplaren beschermd worden en de jonge
recent aangeplante exemplaren niet. Het kappen
van bomen in de openbare ruimte wordt
vergunningplichtig als ze dikker zijn dan 20 cm.

Uiteraard blijft de gemeente (of ander
overheidsorgaan) eigenaar van de grond en blijft
kap zonder toestemming van de eigenaar
onrechtmatig.
4:11- 4:14a

Aanpassen APV
n.a.v. nieuwe
bomenbeleid/
bevoegdheid
college

Op 17 december stelde het college de
beleidsnotitie waardevolle en monumentale
bomen vast. Hierin staat dat er een
herplantplicht gaat gelden voor waardevolle en
monumentale bomen. Hierop wordt de APV nu
aangepast. Er komt in 4:14a een voorschrift bij
dat het college een herplantplicht kan opleggen
bij de kap van waardevolle en monumentale
bomen.
Bovendien kunnen er aanvullende eisen gesteld
worden.
In artikel 4:11 wordt toegevoegd dat het college
de bomenlijst vaststelt (ter verduidelijking van
de bestaande praktijk).

5:34

Het stoken van
vuren zonder
bodembescherm
ende
maatregelen

5:34a

Vervoer
brandbare
stoffen oud en
nieuw

Aan de oevers van de meren in onze gemeente
worden soms vuurtjes gestookt om te
barbecueën en dergelijke. De APV laat dat nu
ook toe. De wet bodembescherming verplicht
dan echter wel tot het nemen van
bodembeschermende maatregelen zoals
bijvoorbeeld een vuurschaal. Dat is nu
onduidelijk. We verduidelijken dit in de APV door
een verwijzing toe te voegen naar de wet
bodembescherming.
Aanleiding voor dit artikel zijn de
nieuwjaarsvuren in de gemeente. Met de
jaarwisseling 2019-2020 is een bevel
uitgevaardigd waarbij het niet toegestaan is om
brandbare stoffen te vervoeren op oudjaarsdag
vanaf 15:00 uur tot nieuwjaarsdag 24:00 uur. Dat
verbod wordt nu ook opgenomen in de APV.

5:34b

Carbidschieten/
ontheffing voor
meer bussen
mogelijk

in de APV is een (in beginsel) algemeen geldend
verbod opgenomen voor carbidschieten.
Uitgezonderd zijn de gevallen waar het gaat om
ten hoogste 2 bussen, waarbij tevens eisen zijn
gesteld aan locatie en aanwezige personen. In de
praktijk zijn er echter veel meer bussen
aanwezig die echter niet gelijktijdig gebruikt
worden. Dit stuit ook niet op bezwaren. Daarom
verruimen we dit artikel in de APV waardoor er
maximaal 30 bussen aanwezig mogen zijn
waarvan er twee tegelijkertijd gebruikt mogen
worden.

