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Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 (APVG 2009) 

Beleidsregels stadionomgevingsverboden, artikel 2:23 APVG 2009 (2.2.5 APVG 2005) 

 
1. Algemeen 

 
Ter voorkoming en bestrijding van openbare ordeverstoring kan naast een privaatrechtelijk 

stadionverbod, dat door de KNVB of de voetbalclubs wordt opgelegd, een bestuursrechtelijk 

stadionomgevingsverbod worden opgelegd door de burgemeester. Op deze wijze wordt het voor 

supporters die zich schuldig hebben gemaakt aan (openbare) orde verstorend gedrag verboden zich in 

(op grond van het stadionverbod) of rond (op grond van het stadionomgevingsverbod) het stadion te 

begeven.  

 

2. Juridische basis 
 

De (juridische) basis van het stadionomgevingsverbod is opgenomen in artikel 2:23 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening Groningen (APVG) 2009. Op grond van dit artikel kan de burgemeester een 

persoon schriftelijk het verbod opleggen zich op te houden in de omgeving van het stadion vanaf 3 uur 

voor het vastgestelde aanvangstijdstip tot 3 uur na afloop van voetbalwedstrijden van FC Groningen. 

Een stadionomgevingsverbod kan worden opgelegd als vast is komen te staan dat de persoon de 

openbare orde in of in de omgeving van het stadion heeft verstoord op de dag waarop een wedstrijd is 

gespeeld. Tevens kan een stadionomgevingsverbod worden opgelegd aan personen aan wie reeds een 

stadionverbod is opgelegd. Het gebied waarvoor een stadionomgevingsverbod geldt wordt omsloten 

door de volgende wegen en kanalen: 

 

Helperzoom, Kooiweg (tot en met spoorlijn Groningen-Assen), Rouaanstraat (vanaf spoorlijn 

Groningen-Assen), Duinkerkenstraat, Winschoterdiep, Roodehaansterweg (tot en met Rijksweg A-7), 

Euvelgunnerweg (vanaf Rijksweg A-7 tot en met Beneluxweg), Beneluxweg (incl. op en afritten), 

Weg der Verenigde Naties (incl.op en afritten). 

 

3. Procedure 
 

Wanneer door de KNVB of door FC Groningen een stadionverbod is opgelegd wordt de politie 

daarvan in kennis gesteld. De burgemeester kan vervolgens een stadionomgevingsverbod opleggen. 

Deze bevoegdheid is gemandateerd aan de chef van het district Groningen-Haren. 

 

Wanneer wordt overwogen een stadionomgevingsverbod op te leggen wordt de betreffende persoon 

eerst in de gelegenheid gesteld schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze hieromtrent naar voren 

te brengen. Een en ander zal worden uitgevoerd door de voetbalcontactfunctionarissen van de politie. 

Of naast een stadionverbod een stadionomgevingsverbod zal worden opgelegd hangt af van de ernst 

van de gedraging. Niet elke gedraging waarvoor een stadionverbod wordt opgelegd noodzaakt vanuit 

openbare orde overwegingen het opleggen van een stadionomgevingsverbod. Wanneer wordt besloten 

tot het opleggen van een stadionomgevingsverbod correspondeert de duur van het verbod in beginsel 

met de duur van het stadionverbod, tot een maximum van twee jaar. De richtlijn Termijn 

Stadionverbod KNVB dient hierbij als uitgangspunt. In bijzondere gevallen kan de burgemeester 

afwijken van de termijnen.  

 

Wanneer een voorwaardelijk stadionverbod is opgelegd kan ook een voorwaardelijk 

stadionomgevingsverbod worden opgelegd.  

 

De oplegging van een stadionomgevingsverbod is een besluit in de zin van Algemene wet 

bestuursrecht waartegen bezwaar kan worden gemaakt bij de burgemeester.  
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Termijnen  

 

In de onderstaande tabel is aangegeven wanneer en voor hoelang een stadionverbod (SV) en een 

stadionomgevingsverbod (SOV) kan worden opgelegd.  

 

Delictsomschrijving Aantal maanden 

SV 

Aantal maanden SOV 

   

Wet ID 3 maanden - 

Opgeven van een valse naam 3 maanden - 

   

Overtreding APV 9 maanden - 

   

Poging tot brandstichting met geringe 

gevaarzetting 

9 maanden - 

Niet voldoen aan een bevel of vordering van 

personen die belast zijn met de kaartcontrole 

en/of het handhaven van de orde, waaronder 

Politie en Stewards 

9 maanden 9 maanden 

Valsheid in geschrift  9 maanden - 

Beledigen en/of kwetsen van personen 9 maanden 9 maanden 

Diefstal of verduistering in of rond het 

stadion 

9 maanden 9 maanden 

Baldadigheid  9 maanden 9 maanden 

Openbare dronkenschap in of rond het stadion  9 maanden 9 maanden 

Overtreding van de Opiumwet 9 maanden 9 maanden 

(Geringe) vernieling of beschadiging  9 maanden 9 maanden 

   

Niet voldoen aan een verplichte 

combiregeling 

12 maanden - 

Poging tot binnendringen 

van het stadion 

12 maanden - 

Schaden van het aanzien en/of het belang van 

het voetbal 

12 maanden 12 maanden 

Gooien van voorwerpen Afhankelijk van het 

feit en/of de 

gevolgen:  

12 tot 24 maanden 

Afhankelijk van het feit 

en/of de gevolgen 12 tot 24 

maanden 

Verkopen van toegangskaarten i.s.m. 

standaardvoorwaarden 

18 maanden - 

Bezit of verkoop van illegale kaarten 18 maanden - 

Opruiing 18 maanden 12 maanden 

Belediging groep c.q. verspreiding 

discriminatoire uitlatingen 

18 maanden 18 maanden 

Huisvredebreuk/lokaalvredebreuk buiten het 

stadion (stadionterrein en omgeving) 

18 maanden 18 maanden 

Brandstichting met geringe gevaarzetting 18 maanden 18 maanden 

Wederspannigheid 18 maanden 18 maanden 

Eenvoudige mishandeling  18 maanden 18 maanden 

Overtreding van de Wet Wapens en Munitie 18 maanden 18 maanden 

Openlijke geweldpleging met geringe 

gevaarzetting en/of geringe letsel en/of 

geringe schade waaronder het gooien van 

18 maanden 18 maanden 
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lichte voorwerpen die niet geschikt zijn om 

letsel en/of pijn toe te brengen  

Voorhanden hebben en/of afsteken van 

vuurwerk  

18 maanden - 

(Ernstige) vernieling of beschadiging  24 maanden - 

Poging tot brandstichting met ernstige 

gevaarzetting 

36 maanden 24 maanden 

Poging zware mishandeling 36 maanden 24 maanden 

Bedreiging  36 maanden 24 maanden 

Openlijke geweldpleging met ernstige 

gevaarzetting en/of ernstig letsel en/of 

ernstige schade waaronder het gooien van 

zware voorwerpen die geschikt zijn om letsel 

of pijn toe te brengen. 

36 maanden 24 maanden 

Huisvredebreuk/lokaalvredebreuk in het 

stadion 

36 maanden - 

Binnendringen van het stadion met geweld 48 maanden 24 maanden 

Betreden van het speelveld (erfvredebreuk) 60 maanden - 

Vernieling met ernstige gevolgen  60 maanden 24 maanden 

Afsteken van een vuurwerkbom 60 maanden 24 maanden 

Mishandeling met zwaar lichamelijk letsel ten 

gevolge c.q. zware mishandeling 

60 maanden 24 maanden 

Brandstichting met ernstige gevaarzetting 60 maanden 24 maanden 

Poging doodslag  60 maanden 24 maanden 

Deelneming aan een aanval of een vechterij 60 maanden 24 maanden 

Mishandeling met de dood ten gevolge  240 mnd/20 jaar 24 maanden 

Doodslag  240 mnd/20 jaar 24 maanden 

Deelneming aan aanval of vechterij met de 

dood ten gevolge  

240 mnd/20 jaar 24 maanden 



Bijlage 25 – blz. 4 

Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 (APVG 2009) 

 



Bijlage 26 – blz. 1 

 

Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 (APVG 2009) 

AANWIJSBESLUIT VERBLIJFSONTZEGGINGEN, JUNI 2007 
 

In artikel 2:2 (2.1.1.3 APVG 2005) van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen (APVG) 

2009 is bepaald dat de burgemeester wegen en plaatsen aan kan wijzen waar verblijfsontzeggingen 

kunnen worden uitgereikt aan personen die de openbare orde verstoren.  

 

Verblijfsontzeggingen kunnen worden opgelegd voor de duur van 8 uur en 14 dagen. Wanneer de 

politie ordeverstorende gedragingen constateert die op grond van de APVG (samenscholingsverbod, 

hinderlijk drankgebruik, hinderlijk gedrag op of aan de weg, hinderlijk gedrag bij of in gebouwen, 

verkoop drugs etc.) de Opiumwet, de Wet Wapens en Munitie of artikel 184 Wetboek van Strafrecht 

(niet voldoen aan een bevel of vordering) strafbaar zijn gesteld, wordt aan de verdachte van de 

overlastgedraging een lik-op-stuk bon uitgereikt. Tevens kan aan de overlastveroorzaker een 

verblijfsontzegging voor de duur van 8 uur worden opgelegd voor het gebied waarin de verdachte is 

aangehouden. Eveneens  kan in dat geval een eerste waarschuwing worden gegeven voor een 

verblijfsontzegging van 14 dagen. Bij de volgende overtreding binnen een half jaar volgt een tweede 

waarschuwing voor een verblijfsontzegging van 14 dagen (en kan uiteraard opnieuw een 

verblijfsontzegging van 8 uur worden opgelegd). Bij een derde overtreding binnen een half jaar volgt 

een verblijfsontzegging van 14 dagen. Het uitreiken van verblijfsontzeggingen is door de 

burgemeester gemandateerd aan de districtschef Groningen/Haren van de Regiopolitie Groningen. 

 

Bij een overtreding van de verblijfsontzegging wordt de overtreder aangehouden en volgt een proces-

verbaal wegens een overtreding van artikel 184 Wetboek van Strafrecht (niet voldoen aan bevel of 

vordering).  

 

1. Aan te wijzen gebieden 

Op dit moment zijn acht gebieden aangewezen waar verblijfsontzeggingen kunnen worden uitgereikt. 

Met name in gebied 2, A-kwartier en omgeving, wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid verblijfsontzeggingen op te leggen. De politie heeft de burgemeester recent verzocht 

twee nieuwe gebieden aan te wijzen. Het gaat om het (uitgaans)centrum en winkelcentrum “Beren” in 

de Korrewegwijk.  

 

(Uitgaans)centrum 

Het aanwijzen van het (uitgaans)centrum moet met name worden gezien als een maatregel in het kader 

van veilig uitgaan. Hoewel uit het onlangs verschenen - en in de raadscommissie Financiën en 

Veiligheid van 16 mei 2007 besproken - rapport “Uitgaan van veiligheid” is gebleken dat het 

onveiligheidsgevoel van bezoekers van de binnenstad in de afgelopen jaren sterk is gedaald, 

constateert de politie dat de sfeer in de binnenstad vaak in negatieve zin wordt beïnvloed door enkele 

bezoekers die zowel op straat als in horecagelegenheden overlast veroorzaken. Het gaat veelal om 

onder invloed van drank en/of drugs verkerende personen die zich schuldig maken aan vernielingen, 

mishandelingen en in toenemende mate bedreigingen en beledigingen. 

 

In de huidige situatie wordt een verdachte van een strafbaar feit of een overlastpleger aangehouden of 

ter plaatse bekeurd en – bij geringe strafbare feiten – na verhoor heengezonden. In die gevallen is de 

betrokkene vaak dezelfde avond / nacht weer in het uitgaansgebied te vinden waarbij hij of zij niet 

zelden opnieuw overlast veroorzaakt. Om deze situaties te voorkomen stellen we voor het 

(uitgaans)centrum aan te wijzen als gebied waar verblijfsontzeggingen kunnen worden uitgereikt. Het 

aan te wijzen gebied (zie hierna) komt overeen met het huidige cameragebied.  

 

Winkelcentrum “Beren” 

In december 2002 is aan de kop van de Korreweg het winkelcentrum “Beren” geopend. Boven de 

winkels wordt gewoond. Ook naast en achter het winkelcentrum zijn woningen gesitueerd 

(Monnikshof).  
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Reeds vanaf de opening van het winkelcentrum wordt door winkeliers en bewoners overlast 

ondervonden door verslaafden en daklozen. De overlast wordt voor een deel veroorzaakt doordat in de 

directe omgeving een dagbestedingsproject voor overlast veroorzakende drugsgebruikers wordt 

uitgevoerd (“Het Twaalfde Huis”,Oosterhamrikkade 8). Daarnaast vindt vóór het pand van “Het 

Twaalfde Huis” methadonverstrekking plaats vanuit de methadonbus. Veel gebruikers gaan na de 

verstrekking naar de omliggende straten (o.a. “De Beren”) om te gebruiken. Daarnaast komt het 

regelmatig voor dat verslaafden of daklozen naar het winkelcentrum gaan om alcoholhoudende 

dranken te kopen (en ter plaatse te nuttigen). De overlast die dit met zich meebrengt bestaat onder 

andere uit: schreeuwen, gebruik van verdovende middelen, achterlaten van rotzooi op straat, hinderlijk 

drankgebruik, wildplassen en bedelen.  

 

Ondanks het feit dat de politie veelvuldig verbaliserend optreedt (dagelijks) en dat er intensief toezicht 

wordt gehouden door stadswachten, blijft sprake van een onaanvaardbaar overlastniveau. Om 

personen die herhaaldelijk in overtreding zijn ook daadwerkelijk uit het gebied te kunnen weren, 

stellen we voor het gebied “Beren” aan te wijzen als gebied waar verblijfsontzeggingen kunnen 

worden uitgereikt. 

 

Gelet op het voorgaande wordt voorgesteld de volgende wegen en plaatsen aan te wijzen, als bedoeld 

in artikel 2:2 APVG 2009:  

 

1. gebied (uitgaans)centrum 

Alle openbare wegen en plaatsen gelegen in het gebied dat begrensd wordt door:  

Gelkingestraat, Tussen Beide Markten, Waagstraat, Waagplein, Grote Markt, Naberpassage, 

Engelenpoortje, Poelestraat, Achter de Muur, Peperstraat, Kleine Peperstraat, Papengang, 

Oosterstraat, Donkersgang, Hoogstraatje. 

 

2. gebied winkelcentrum “Beren” 
Alle openbare wegen en plaatsen gelegen in het gebied dat begrensd wordt door: Boterdiep, 

Korreweg, J.C. Kapteynlaan, Oosterhamrikkade (gedeelte tussen J.C. Kapteynlaan en de Van 

Kerckhoffstraat), Bloemsingel, Antonius Deusinglaan, Wouter van Doeverenplein, 

Kapteynbrug. 

 

2. Instructie voor de politie 

De meest recente instructies voor de politie inzake het opleggen van verblijfsontzeggingen dateren van 

17 oktober 2000. Voorgesteld wordt om de instructie te actualiseren. Concreet houdt dit in dat 

betreffende APVG bepalingen worden aangepast aan de (nieuwe) nummering van de APVG 2009. 

Daarnaast worden de twee nieuw aan te wijzen gebieden opgenomen in de geactualiseerde instructies. 
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INSTRUCTIE VOOR DE POLITIE INZAKE HET VERWIJDERINGSBEVEL VOOR DE 

DUUR VAN 14 DAGEN 

 
1. De chef van het district Groningen/Haren houdt voor elk van de gebieden genoemd in de 

instructie d.d. 11 oktober 2010 voor toepassing van de 8-uursbevelen een lijst bij van alle 

personen tegen wie door de politie proces-verbaal is opgemaakt ter zake van de in die instructie 

genoemde overlastgevende gedragingen. 

2. De persoon die op de onder 1. genoemde lijst voorkomt kan, indien tegen hem/haar voor de 

tweede maal binnen een periode van zes maanden proces-verbaal wordt opgemaakt ter zake van 

de onder 1. bedoelde gedragingen, door een door de chef van het district Groningen daartoe 

aangewezen politieambtenaar gehoord met betrekking tot zijn overlastgevend gedrag.  

 Hij wordt er daarbij tevens op gewezen voortaan overlastgevend gedrag achterwege te laten en 

ontvangt de waarschuwing dat aan hem, bij de volgende (3
e
) aanhouding in hetzelfde gebied ter 

zake van overlastgevend gedrag als bedoeld onder 1. binnen de periode van zes maanden na de 

eerste aanhouding, door mij een verblijfsverbod voor dat gebied voor de duur van 14 dagen kan 

worden opgelegd. 

 Aan de betrokkene dient hiervan een schriftelijke bevestiging te worden uitgereikt. 

3. De chef van het district Groningen/Haren levert mij terstond na de 3
e
 aanhouding de afschriften 

aan van de processen-verbaal die jegens personen die voor de derde maal zijn aangehouden 

wegens overlastgevend gedrag in hetzelfde gebied, alsmede de eventueel beschikbare overige 

rapportages en/of bevindingen betreffende die personen. 

 Hij informeert mij tevens over de datum en de wijze waarop betrokkene bij gelegenheid van de 

tweede aanhouding omtrent het voortzetten van zijn overlastgevend gedrag is gehoord en welke 

uitlatingen betrokkene daarbij eventueel deed. 

4. Aan personen jegens wie, binnen hetzelfde gebied, voor de derde keer binnen een periode van 

zes maanden, een proces-verbaal ter zake van de gedragingen als bedoeld onder 1 wordt 

opgemaakt, zal door mij, voor het gebied waarbinnen de overtredingen hebben plaatsgevonden, 

een verblijfsverbod voor de duur van 14 dagen worden opgelegd. 

5. Dit verbod wordt zo spoedig mogelijk namens mij door een hulpofficier van justitie, die daartoe 

door de chef van het district Groningen/Haren is ondergemandateerd, uitgereikt aan de 

betrokkene. Van deze uitreiking wordt proces-verbaal opgemaakt. 

6. De chef van het district Groningen/Haren draagt zorg voor een juiste uitvoering en toepassing 

van deze instructie. 

7. Deze instructie vervangt al mijn voorgaande brieven inzake het opleggen van verblijfsverboden 

voor de duur van 14 dagen. 

 

Groningen, 11 oktober 2010. 

 

 

Vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Groningen op 11 oktober 2010. 

Datum bekendmaking: 4 november 2010. 

Datum inwerkingtreding: 4 november 2010. 
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INSTRUCTIE VOOR DE POLITIE INZAKE HET VERWIJDERINGS- 

BEVEL VOOR DE DUUR VAN ACHT UUR 

 

 

1.  De ordeverstorende gedragingen die moeten worden belet, beëindigd en voorkomen door 

oplegging van een bevel tot verwijdering uit de onder 2 te noemen gebieden voor de duur 

van acht uur, zijn de gedragingen genoemd in strijd met: 

 

- Art. 2 Opiumwet en/of art. 2:59 APVG 2009 (verkoop drugs); de handel in drugs op 

straat. 

 

- Art. 184 Wetboek van Strafrecht; niet voldoen aan een bevel of vordering. 

 

-  Art. 453 Wetboek van Strafrecht; openbare dronkenschap. 

    
- Art. 2:1 APVG 2009 (samenscholing en ongeregeldheden); lid  1. Het is verboden op een 

openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door 

uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden, dan wel te vechten. 

 

- Artikel 2:2a APVG 2009 (Messen en andere voorwerpen als wapen) lid 1.            

Het is verboden op door de burgemeester aangewezen openbare plaatsen messen of andere 

voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt bij zich te hebben. 

     

  - Art. 2:47APVG 2009 (verboden drankgebruik); op de weg alcoholhoudende drank te 

nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij 

zich te hebben.  

   

  - Art. 2:48 APVG 2009 (hinderlijk gedrag op openbare plaatsen), lid 1, sub b; zich op 

of aan de weg zodanig op te houden dat aan weggebruikers of aan bewoners van nabij 

de weg gelegen woningen onnodig overlast of hinder veroorzaakt wordt (bijv. het 

gebruiken van verdovende middelen op straat). 

   

  - Art. 2:48 APVG 2009 (hinderlijk gedrag op openbare plaatsen), lid 1, sub c; op aan 

een weg te schreeuwen, te tieren of op andere wijze voor de omgeving hinderlijke 

geluiden te verwekken. 

   

  - Art. 2:49 APVG 2009 (hinderlijk gedrag bij of in gebouwen); zich zonder redelijk 

doel in een portiek of poort ophouden of tegen een raamkozijn of drempel van een 

gebouw te zitten of te liggen. 

   

  - Art. 2:50 APVG 2009 (hinderlijk gedrag in een voor publiek toegankelijke ruimte); 

o.a. het misbruiken van een telefooncel. 

   

  - Art. 2:51 APVG 2009 (Bedelarij); verbod op actief bedelen. 

   

  - Art. 2:58 APVG 2009 (openbare urinoirs); urineren op straat. 

   

  - Art. 3:11 (straatprostitutie) APVG 2009; illegaal tippelen. 

   

  - Geweldsdelicten en diefstallen, voor zover er verband bestaat tussen het delict en 
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harddrugs en alcohol. 

   

  - Het voorhanden hebben van messen of andere verboden voorwerpen, zoals strafbaar 

gesteld bij de Wet Wapens en Munitie. 

 

2. De gebieden waarvoor een bevel tot verwijdering voor de duur van acht uur kan worden 

opgelegd zijn de volgende: 

 

Gebied 1: Alle openbare wegen en plaatsen gelegen in het gebied dat begrensd wordt door 

Noorderstationsstraat vanaf de Kastanjelaan (incl. het Noorderstation en het gebied 

rondom het Noorderstation), de Van Oldebarneveldlaan (vanaf de Noorderstationsstraat tot 

de Asingastraat), de Asingastraat tot de Bedumerweg, de Bedumerweg tot de 

Noorderstationsstraat. 

 

Gebied 2: Alle openbare wegen en plaatsen gelegen in het gebied dat begrensd wordt 

Plantsoenbrug, Wilhelminakade (vanaf Plantsoenbrug tot de Oranjesingel, de 

Oranjesingel, de Grachtstraat, Noorderbuitensingel tot de Nieuwe Ebbingestraat, 

Nieuwe Ebbingestraat tot de Boteringesingel, Boteringesingel, Bloemsingel, 

Oostersingel tot de Walstraat, Walstraat, Turfsingel tot de W.A. Scholtenstraat, 

Maagdenbrug, Turfsingel tot de Turfstraat, de Turfstraat, het gehele Martinikerkhof, 

Jacobijnerstraat, Oude Ebbingestraat tot de Rode Weeshuisstraat, Rode Weeshuisstraat, 

de Oude Boteringestraat tot Broerstraat, Broerstraat, Academieplein, Oude kijk in ’t 

Jatstraat tot de Kleine Kromme Elleboog, Kleine Kromme Elleboog,  Turftorenstraat tot 

de Hoge der Aa, Hoge der Aa vanaf de Turftorenstraat tot en met de Vissersbrug, 

Noorderhaven (water) tot de Plantsoenbrug. 

 

Voor overlastveroorzakers met woonadres Hoekstraat 38 (= “Hoekhuis”)  
Geldt de verblijfsontzegging niet voor de route Vissersbrug, Hoge der A, Gasthuisstraatje, 

Hoekstraat, 4
e
 Drift, Noorderhaven zz, Hoge der A, Vissersbrug. 

 

Voor overlastveroorzakers met woonadres Spilsluizen Nz. 5 (“Open Hof”) geldt de 

verblijfsontzegging niet voor de route Bloemstraat, Spilsluizen Nz, Boteringebrug, 

Spilsluizen Zz, Ebbingebrug, Bloemstraat. 

 

Tijdens de openingstijden van het “Hoekhuis” geldt, indien gereserveerd is voor een 

overnachting de verblijfsontzegging niet voor de volgende routes naar het “Hoekhuis”, te 

weten: 

- Vissersbrug, Visserstraat, Gasthuisstraatje, Hoekstraat; 

- Nieuwe Ebbingestraat, Spilsluizen Nz, Lopende Diep Nz, Noorderhaven Zz, 4
e
 Drift, 

Hoekstraat. 

 

Tijdens de openingstijden van de “Open Hof” geldt de verblijfsontzegging voor cliënten 

van de “Open Hof”, te weten: 

- Bloemstraat, Spilsluizen Nz; 

- Nieuwe Ebbingestraat, Spilsluizen Nz. 

 

 

Gebied 3: Alle openbare wegen en plaatsen gelegen in het gebied dat begrensd wordt door 

Emmaplein, Praediniussingel, Ganzevoortsingel tot de Zuider Kuipen, Zuider Kuipen, 

Reitemakersrijge tot de Kleine der A, Kleine der A, A-brug, A-straat tot de Westerhaven, 

Westerhaven, Eendrachtsbrug, Zuiderhaven (water) tot Emmabrug, Emmabrug. 
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Gebied 4: Doodlopende stuk van de Winschoterkade tot Radesingel. 

 

Gebied 5: alle openbare wegen en plaatsen gelegen in het gebied dat begrensd wordt door 

Turftorenstraat, Kleine Kromme Elleboog, Academieplein, Oude Boteringestraat, 

Guldenstraat, Tussen de beide Markten, Herestraat, Coehoornsingel, Ganzevoetsingel, 

Zuider Kuipen, Reitemakersrijge, Kleine der A, Hoge der A tot aan de Turftorenstraat. 

 

Gebied 6: alle openbare wegen en plaatsen gelegen in het gebied dat begrensd wordt door 

het water van de Oosterhaven, vanaf de Steentilbrug tot de Trompbrug, het water van het 

Verbindingskanaal tot en met de Herebrug, het Hereplein, Ubbo Emmiussingel tot en met 

de Phebenstraat, Kleine Raamstraat, Zuiderdiep vanaf de Kleine Raamstraat tot aan de 

Steentilstraat, Steentilstraat tot aan de Steentilbrug. 

 

Gebied 7: alle openbare wegen en plaatsen gelegen in het gebied dat begrensd wordt 

door Plantsoenbrug, Reitdiepskade, Hoge der A, A-brug, A-straat, Westersingel (tot aan 

de Nastaart/Westerkade), de Verlengde Visserstraat, Kraneweg, Herman 

Colleniusstraat, Wilhelminakade tot aan het spoor Groningen – Winsum/Delfzijl v.v., 

Noorderstationsstraat tot aan de Nieuwe Ebbingestraat, Nieuwe Ebbingestraat tot aan de 

Noorder-buitensingel, Grachtstraat, Oranjesingel tot aan de Plantsoenbrug. 

 

Gebied 8: Wibenaheerd, Amkemaheerd (gebied met de huisnummers vanaf 361 

aflopend tot 293 [oneven] en 404 aflopend tot 304 [even] met dien verstande dat ter 

hoogte van de nummers 304 t/m 338 alleen het gedeelte van de weg tussen de 

voorgevels van de woningen en de rijbaan bij het gebied ingesloten is, alsmede het 

huizenblok met de nummers 304 t/m 364), Ypemaheerd, Claremaheerd, Bentismaheerd 

(gebied rond verpleeghuis Innersdijk, vanaf huisnummer 120 in een rechte lijn naar 

huisnummer 150, vervolgens aflopend naar huisnummer 145, vanaf huisnummer 145 in 

een rechte lijn naar huisnummer 190 en tenslotte aflopend naar huisnummer 170) en 

Emingaheerd (gebied met huisnummers oplopend van huisnummer 62 tot en met 

huisnummer 108). 

 

 

Gebied 9: alle openbare wegen en plaatsen gelegen in het gebied dat begrensd wordt 

door Gelkingestraat, Tussen Beide Markten, Waagstraat, Waagplein, Grote Markt, 

Naberpassage, Engelenpoortje, Poelestraat, Achter de Muur, Peperstraat, Kleine 

Peperstraat, Papengang, Oosterstraat, Donkersgang, Hoogstraatje. 

 

Gebied 10: het gebied dat begrensd wordt door Boterdiep, Korreweg, J.C. Kapteynlaan, 

Oosterhamrikkade (gedeelte tussen J.C. Kapteynlaan en de Van Kerckhoffstraat), 

Bloemsingel, Antonius Deusinglaan, Wouter van Doeverenplein, Kapteynbrug. 

 
Gebied 11: aan de zuidzijde wordt begrensd door de Bottemaheerd en de            Sibrandaheerd; 

aan de westzijde wordt begrensd door het fietspad aangeduid als Heerdenpad; aan de noordzijde 

wordt begrensd door het fietspad, aangeduid als de Beijumerweg, voor zover gelegen ten westen 

van de Amkemaheerd; aan de noordoostelijke zijde wordt begrensd door de percelen 

Atensheerd met de huisnummers 2 tot en met 8, 9 en 10 tot en met 19 (zijnde de percelen 

gelegen ten oosten van de busbaan); aan de oostzijde wordt begrensd door de Emingaheerd, 

voor zover gelegen tussen de Atensheerd en de Isebrandtsheerd; 
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3. Onverlet de bevoegdheden van de politie uit andere hoofde dient onverwijld, indien één of 

meerdere van voormelde gedragingen wordt geconstateerd een bevel te worden gegeven 

om zich te verwijderen uit het gebied voor de duur van acht uur. 

 

4. Ter zake wordt proces-verbaal opgemaakt waarin onder meer worden opgenomen de 

plaats van de gedraging(en) en een omschrijving van de gedraging(en), zoveel mogelijk 

onder vermelding van relevante bijkomende omstandigheden en de mededeling dat het 

bevel is uitgereikt. 

 

5. Het geven van het bevel namens mij is – overeenkomstig mijn besluit van 11 oktober 

2010– gemandateerd aan de chef van het district Groningen/Haren. Daarnaast heb ik 

toegestaan dat de districtschef deze bevoegdheden ondermandateert aan de 

opsporingsambtenaren bedoeld in artikel 142, lid 1 Wetboek van Strafvordering. 

 

6 Het bevel wordt niet opgelegd indien verwacht mag worden dat de gedraging zich niet zal 

voortzetten of herhalen na een “gewoon” bevel tot verwijdering. 

 

7 De chef van het district Groningen/Haren draagt zorg voor een juiste uitvoering en 

toepassing van deze instructie. 

 

8 De instructie d.d. 5 juni 2007 komt te vervallen. 

 

 

 

 
Vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Groningen op 11 oktober 2010. 

Datum bekendmaking: 4 november 2010. 

Datum inwerkingtreding: 4 november 2010. 
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AANWIJZINGSBESLUIT meldingsplichtige objecten ‘tijdelijk gebruik gemeentegrond’  

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN; 

 

Overwegende, dat met de meldingsplicht voor de betreffende objecten, net zoals bij een 

vergunningplicht, eventuele overlast wordt beperkt en de veiligheid kan worden gewaarborgd en dat 

op deze wijze voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van derden. 

 

Gelet op artikel 2:6 (2.1.5.1 APVG 2005) van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009. 

 

Besluiten: 

 

I.  De onderstaande objecten aan te wijzen als objecten die vallen onder meldingsplicht: 

• Afvalcontainer (< 10 m3);  

• Bouw- en rolsteiger; 

• Opslag van bouwmaterialen/materieel. 

 

II.  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag volgende op die waarop het is               

 bekendgemaakt.  
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AANWIJZINGSBESLUIT verblijfsontzeggingen Beijum-west 
 

DE BURGEMEESTER VAN GRONINGEN (gehoord het college), 

 

Gezien het voorstel van 24 november 2009, 

(BD.09 2100176); 

 

Gelet op artikel 2:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 (2.1.1.3 APVG 2005); 

 

BESLUIT: 

 

I. het gebied dat: 

 

� aan de zuidzijde wordt begrensd door de Bottemaheerd en de Sibrandaheerd; 

� aan de westzijde wordt begrensd door het fietspad aangeduid als Heerdenpad; 

� aan de noordzijde wordt begrensd door het fietspad, aangeduid als de Beijumerweg, voor 

zover gelegen ten westen van de Amkemaheerd; 

� aan de noordoostelijke zijde wordt begrensd door de percelen Atensheerd met de 

huisnummers 2 tot en met 8, 9 en 10 tot en met 19 (zijnde de percelen gelegen ten oosten van 

de busbaan); 

� aan de oostzijde wordt begrensd door de Emingaheerd, voor zover gelegen tussen de 

Atensheerd en de Isebrandtsheerd; 

 

aan te wijzen als gebied waar verblijfsontzeggingen in de zin van dit artikel kunnen worden 

opgelegd.  

 

II. te bepalen dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt op de dag van bekendmaking.  

 

 

Vastgesteld bij collegebesluit van 1 december 2009, nr. 6a. 

Datum bekendmaking: 17 december 2009. 

Datum inwerkingtreding: 17 december 2009. 

 

Gemeenteblad 2009-99. 
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Groninger Gezinsbode  – Verplichte mededelingen     BSD/BO 

Plaatsing:  donderdag 17 december 2009 

(Balkje: Bekendmaking) 
__________________________________________________________________________________ 

Gebiedsaanwijzing verblijfsontzeggingen 
 

De burgemeester van Groningen (gehoord het college) maakt bekend: 

 
dat hij op 1 december 2009, besluitnummer 6a een gedeelte van Beijum-west heeft toegevoegd aan de 

gebieden waar bevelen tot verwijdering (verblijfsontzeggingen) voor een tijdvak van 8 uren 

respectievelijk 14 dagen kunnen worden opgelegd. Het besluit luidt als volgt: 
 

 

AANWIJZINGSBESLUIT 
 

 

DE BURGEMEESTER VAN GRONINGEN 

 

Gelet op artikel 2.1.1 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2005; 

 

BESLUIT: 

 

I. het gebied dat: 

 

� aan de zuidzijde wordt begrensd door de Bottemaheerd en de Sibrandaheerd; 

� aan de westzijde wordt begrensd door het fietspad aangeduid als Heerdenpad; 

� aan de noordzijde wordt begrensd door het fietspad, aangeduid als de Beijumerweg, voor 

zover gelegen ten westen van de Amkemaheerd; 

� aan de noordoostelijke zijde wordt begrensd door de percelen Atensheerd met de 

huisnummers 2 tot en met 8, 9 en 10 tot en met 19 (zijnde de percelen gelegen ten oosten van 

de busbaan); 

� aan de oostzijde wordt begrensd door de Emingaheerd, voor zover gelegen tussen de 

Atensheerd en de Isebrandtsheerd; 

 

aan te wijzen als gebied waar verblijfsontzeggingen in de zin van dit artikel kunnen worden 

opgelegd.  

 

II. te bepalen dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt op de dag van bekendmaking.  

 

 

Dit besluit is bekendgemaakt door plaatsing in het Gemeenteblad met het nummer 2009-99. 

 

Dit aanwijzingsbesluit ligt vanaf vandaag voor een ieder ter inzage en is kosteloos verkrijgbaar bij het 

Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC), Kreupelstraat 1 (De Prefectenhof) te Groningen: open op 

maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur, op donderdag ook van 

18.00- 20.00 uur.  

 

 

Groningen, 17 december 2009. 


