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1. Voorstel 

 De Algemene Plaatselijke Verordening Midden-Groningen 2020 vast te stellen  

 De Algemene Plaatselijke Verordening Midden-Groningen 2018 in te trekken 

 

2. Inleiding 

De huidige Algemene Plaatselijke Verordening (Hierna: APV) geldt vanaf 1 januari 2018. Sindsdien 

waren er ontwikkelingen en nieuwe inzichten die het noodzakelijk maken om de APV aan te passen. 

De VNG bracht bovendien een nieuwe modelverordening APV uit. Hierin staan de aanpassingen die 

als gevolg van nieuwe wetgeving en/of uitspraken van rechters nodig zijn. Tenslotte zijn er 

tekstuele verbeteringen mogelijk.   

 

Dit voorstel bevat drie bijlagen. De eerste is de nieuwe APV zoals deze straks gaat gelden. De 

tweede bijlage zijn de voorgestelde wijzigingen vanuit de organisatie. De derde bijlage betreft de 

wijzigingen die de VNG opnam in haar nieuwe modelverordening (als gevolg van nieuwe wetgeving 

en jurisprudentie).      

 

3. Publiekssamenvatting 

De gemeenteraad stelt een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening vast. De huidige APV geldt 

vanaf 1 januari 2018. De APV is op een aantal punten aangepast. Een aantal bepalingen is 

verduidelijkt of aangescherpt en er zijn aanpassingen gedaan naar aanleiding van nieuwe 

wetgeving. Er zijn ook meer fundamentele aanpassingen gedaan zoals het opnemen van een 

lachgasverbod en een verbod tot het vervoeren van brandbaar afvalmateriaal met oud en nieuw.                           

4. Bevoegdheid van de raad 

De gemeenteraad heeft op grond van artikel 149 van de Gemeentewet de bevoegdheid om 

verordeningen te maken die hij in het belang van de gemeente nodig oordeelt. De APV is zo’n 

verordening.   
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5. Beoogd effect 

Een APV die actueel is en afgestemd is op Midden-Groningen.  

 

6. Historische context 

In 2018 trad de Algemene Plaatselijke Verordening Midden-Groningen 2018 (APV) in werking. Deze 

APV harmoniseerde en actualiseerde de drie APV’s van de voormalige gemeenten. In augustus 2019 

bracht de VNG een nieuwe modelverordening uit. Bovendien deden we de afgelopen twee jaar 

ervaring op met de APV. Duidelijk werd dat er zaken scherper konden of moesten worden 

toegevoegd. Naar aanleiding hiervan worden een aantal zaken aangepast.     

 

7. Argumenten 

1. De APV is een belangrijke verordening 

De APV bevat vele gedragsregels waaraan inwoners zich in de gemeente Midden-Groningen 

moeten houden. Het is dus belangrijk dat dit document actueel is en aan blijft sluiten bij 

regelgeving en beleid. De VNG biedt gemeenten modelverordeningen aan waarin de laatste 

inzichten qua jurisprudentie en wetgeving zijn verwerkt. Het is relatief weinig werk om onze 

verordening daarop aan te passen.  

 

2. We deden twee jaar ervaring op met een volledig nieuwe APV 

De afgelopen twee jaar deden we ervaring op met een nieuwe APV. We constateerden dat op 

sommige onderdelen nog verbetering mogelijk was. Zo blijkt het kappen van bomen in de 

openbare ruimte bijvoorbeeld onnodig ingewikkeld. Dat passen we nu aan.     

   

3. Er kwam nieuw beleid 

De gemeente maakt nieuw beleid dat op onderdelen ook de APV beïnvloedt. Zo stelden we 

bijvoorbeeld recent beleid vast dat spelen in het groen toestaat, maar verbieden we in onze 

APV het betreden van plantsoenen. Waar nodig passen we de APV aan zodat het beleid en de 

verordening weer op elkaar afgestemd zijn.         

      

8. Kanttekeningen en risico’s 

1. Burgers moeten aan wijzigingen wennen  

Omdat de APV veel gedragsregels bevat die direct ingrijpen in het leven van onze inwoners is 

het verstandig om deze niet te vaak te wijzigen. Het duurt immers even voordat die boodschap 

gecommuniceerd en geland is. De wijzigingen zijn echter klein en burgers hoeven hun gedrag 

hier slechts beperkt op aan te passen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het opruimen van 

uitwerpselen van honden in de gemeente. Na vaststelling van de nieuwe APV moet de eigenaar 

van de hond ook een hulpmiddel bij zich te hebben om de uitwerpselen op te ruimen. Dat lag 

al wel voor de hand, maar wordt nu verplicht waardoor handhaving veel eenvoudiger wordt.   

 

2. Invoering lachgasverbod 

Er wordt een artikel toegevoegd aan de APV waarvan de juridische houdbaarheid onzeker is. 

Het betreft het lachgasverbod. Nu de schadelijke effecten van lachgas steeds duidelijker 

worden gaan steeds meer gemeenten overgaan tot het invoeren van zo’n verbod. Het verdient 

de voorkeur om dit uniform middels landelijke wetgeving te regelen, echter de APV biedt 

hiertoe ook een mogelijkheid. Op dit moment is lachgas normaliter een weinig voorkomend 

fenomeen in Midden-Groningen, maar dat kan bij evenementen anders zijn. In dat geval is het 



   

 Pagina: 3 van 3 

 Datum: 21 januari 2020 

 Zaak: 2019-032917 

 

 

wenselijk dat er instrumenten beschikbaar zijn in de APV om het gebruik te kunnen bestrijden.   

Hoe de rechter omgaat met een dergelijk verbod zal nog moeten blijken.  

 

3. Vervolgtraject  

Aanpassingen van de APV zullen ook in de toekomst nodig zijn. Zo is voor 2020 bijvoorbeeld          

het evenementenbeleid en het drank– en horecabeleid in voorbereiding. Dit is nodig omdat het 

beleid van de voormalige gemeenten Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Muntendam sterk  

verouderd is en de omstandigheden sindsdien veranderd zijn. We kiezen er daarom voor om 

hiervoor geheel nieuw beleid te maken. Daar wordt de motie van de VVD van 13 september 

2018, waarin gevraagd wordt om de regeldruk voor evenementen te verminderen, uiteraard in 

meegenomen. Bij de voorgenomen aanpassing van het beleid zal tegelijk een voorstel tot 

bijbehorende aanpassing van de APV door het college aan de raad worden voorgelegd. 

 

9. Financiële paragraaf 

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. 

 

10. Communicatie 

Na vaststelling wordt de verordening bekendgemaakt en is hij voor een ieder te zien op 

www.overheid.nl. In de communicatie richting burgers zullen we ook in de plaatselijke krant 

aandacht vragen voor de belangrijkste wijzigingen.    

 

11. Draagvlak  

Medewerkers zijn via intranet uitgenodigd om deel te nemen aan bijeenkomsten om hun ervaringen 

te delen om zodoende de APV verder te verbeteren. Veel mensen maakten daar ook gebruik van. 

Het uitgangspunt hierbij was dat de APV in beginsel geen beleid maakt maar slechts een vertaling 

kan zijn van reeds vastgesteld beleid. De bijeenkomsten vertaalden zich in een lijst met 

voorgestelde wijzigingen die vervolgens met de medewerkers zijn afgestemd. Die lijst vindt u in de 

bijlagen. 

 

     

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 
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Secretaris 
 

 

Bijlagen: 

1. Algemene Plaatselijke Verordening Midden-Groningen 2020    

2. Bijlage wijzigingen APV Midden-Groningen 

3. Was/wordt lijst van de VNG 
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