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Onderwerp: Raadsbrief aanwijzing alcoholgebieden 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Het college besloot om een (beperkt) aantal gebieden in de gemeente Midden-Groningen aan te 

wijzen waar geen alcohol gedronken mag worden in het openbaar. Ook het geopend bij zich dragen 

van blikjes e.d. is niet toegestaan. Het gaat over schoolpleinen, een uitgaansstraat in Hoogezand 

en een aantal winkelcentra in de gemeente. Het besluit van het college is bijgesloten. In deze brief 

licht het college graag toe hoe zij tot deze keuze kwam.      

 

In de drie voormalige gemeenten werd verschillend omgegaan met het aanwijzen van gebieden. Dit 

varieerde van niks aanwijzen tot alles aanwijzen. In het kader van de actualisatie en harmonisatie 

is er nu een aanwijsbesluit genomen voor de gemeente Midden-Groningen.   

 

Het college hanteerde hierbij het uitgangspunt dat het aanwijzen van gebieden primair bedoeld is 

om overlastsituaties te voorkomen. Daarom werd met toezichthouders, politie en gebiedsregisseurs 

overlegd over de locaties waar  onwenselijk alcoholgebruik in de openbare ruimte speelt. Daaruit 

zijn de huidige locaties voor het uitgaansgebied en winkelcentra voortgekomen. Voor de 

schoolpleinen geldt dat het college het vanzelfsprekend vindt dat hier geen alcohol gedronken mag 

worden. Daarom zijn deze ook aangewezen.    

 

Uiteraard zijn er meer locaties waar overlast als gevolg van alcoholgebruik op kan treden of in het 

verleden optrad. Het college wijst deze locaties vanuit het oogpunt van deregulering nu niet 

preventief aan. Als er op een locatie wederom sprake is van overlast dan zal het college op dat 

moment beoordelen of ze dat gebied ook moet aanwijzen.  

 

We gaan ervan uit u hiermee naar tevredenheid geïnformeerd te hebben.  
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Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


