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Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 (APVG 2009) 

AANWIJZINGSBESLUIT STRAATPROSTITUTIE 
 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN; 

 

Gelet op artikel 3:11 (3.2.8 APVG 2005) van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 

2009; 

 

BESLUITEN: 

 

I. De hieronder te noemen wegen en plaatsen aan te wijzen waarop het voor een persoon als 

bedoeld in artikel 3:11, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 

2009 verboden is, gedurende de tijd gelegen tussen 12.00 en 06.00 uur, post te vatten of 

zich aldaar heen en weer te bewegen: 

 

 a. alle wegen en openbare plaatsen gelegen in de gebieden begrensd door: 

  1. Oosterhaven z.z., Brink, Veemarktstraat, Trompsingel, Zuiderpark, Stationsweg 

inclusief Stationsplein en Prof. Van Hallstraat, Emmasingel, Eeldersingel, 

Eendrachtskade, Westerhaven, Westersingel, Plantsoenbrug, Noorderhaven n.z., 

Lopende Diep n.z., Spilsluizen, Turfsingel, Schuitendiep, Voor 't voormalige Klein 

Poortje; 

 

  2. Plantsoenbrug, Wilhelminakade, Oranjesingel, Grachtstraat, Noorderbuitensingel, 

Nieuwe Ebbingestraat, Noorderbinnensingel, Werfstraat en Noorderhaven n.z.; 

 

  3. Visserbrug, Reitdiepskade, Verlengde Visserstraat, Lage der A, Hoge der A, A-brug, 

A-straat, Westerhaven, Westersingel, Westerkade, Museumbrug, Praediniussingel, 

Museumstraat, Reitemakersrijge, Kleine der A en Pottebakkersrijge. 

 

 b. Alle onder a genoemde wegen of plaatsen afzonderlijk. 

 

II. Te bepalen dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt op de eerste dag volgende op die 

waarop zij is bekendgemaakt. 

 

 

Laatstelijk gewijzigd bij collegebesluit 9 augustus 2005, nr. 6a.  

Datum bekendmaking: 12 augustus 2005. 

Datum inwerkingtreding: 15 augustus 2005. 
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Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 (APVG 2009) 

AANWIJZINGSBESLUIT TIPPELZONE 
 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN 

 

Gelet op artikel 3:11 (3.2.8 APVG 2005)  van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 

2009; 

 

BESLUITEN: 

 

I. aan te wijzen alle wegen of gedeelten van wegen gelegen binnen de grenzen van de 

 gemeente Groningen als bedoeld in artikel 1.1 sub b van de Algemene Plaatselijke  

 Verordening Groningen 2009, als wegen en gedeelten van wegen waarop: 

 a. het aan personen, van wie redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat deze zich 

overgeven aan prostitutie of enige andere vorm van ontucht dan wel zich bezighouden 

met de bevordering daarvan, is verboden post te vatten of aldaar heen en weer te 

bewegen; 

 b. het aan personen, als bedoeld onder a, verboden is iemand door kleding of door een 

handeling, houding, woord, gebaar, geluid of op andere wijze aan te lokken; 

 in de tijd van 0.00 uur en 24.00 uur; 

 MET UITZONDERING VAN het gedeelte van de Bornholmstraat, zoals gearceerd op 

bijgevoegde, gewaarmerkte en van dit besluit deeluitmakende tekening staat aangegeven, in 

de tijd tussen 19.00 uur en 02.00 uur. 

 

II. dat dit besluit in werking treedt per 16 augustus 1999. 

 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie een bezwaarschrift 

indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen,  

Postbus 20001, 9700 PB Groningen. 

 

 

Laatstelijk gewijzigd bij collegebesluit 9 augustus 2005, nr. 6a.  

Datum bekendmaking: 12 augustus 2005. 

Datum inwerkingtreding: 15 augustus 2005. 
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Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 (APVG 2009) 

TOELICHTING AANWIJZINGSBESLUIT 
 

De gemeenteraad heeft op 26 mei jl. ingestemd met verruiming van de openingstijden van de 

Tippelzone naar dagelijks 19.00 - 02.00 uur. 

Op basis van dit besluit van de gemeenteraad hebben wij bijgevoegd aanwijzingsbesluit vastge-

steld. 

 

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden, binnen zes weken na de datum waarop dit besluit 

wordt gepubliceerd in de Groninger Gezinsbode, een bezwaarschrift worden ingediend bij het 

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen, Postbus 20001, 9700 PB 

Groningen. 
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NADERE REGELS PROSTITUTIEINRICHTINGEN artikel 3:3 (3.1.3 APVG 2005) 

 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN; 

 

Overwegende, dat het in het belang van enerzijds de vrijheid, de veiligheid, de gezondheid en de 

arbeidsomstandigheden van de prostitué(e) en anderzijds in het belang van de volksgezondheid 

geboden is de exploitatie van prostitutiebedrijven aan nadere egels te binden; 

 

Gelet op artikel 3:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Groningen 2009 (3.1.3 

APVG 2005); 

 

BESLUITEN: 

 

vast te stellen de volgende nadere regels: 

 

NADERE REGELS PROSTITUTIEINRICHTINGEN 
 

Paragraaf 1. Inleidende bepalingen 
 

Artikel 1  Begripsbepalingen 

In deze nadere regels wordt verstaan onder: 

1. Prostitutieinrichting : een prostitutieinrichting als bedoeld in artikel 3:3 APVG 2009; 

2. Besloten prostitutieinrichting :  een prostitutieinrichting anders dan een raamprostitutiebedrijf 

   of een prostitutiehotel. 

Onder besloten prostitutieinrichting wordt elk geval verstaan: een 

seksclub, privéhuis, erotische-massagesalon of parenclub; 

3. Escortbedrijf : een escortbedrijf als bedoeld in artikel 3:3 APVG-1994; 

4. Exploitant : de exploitant als bedoeld in artikel 3:3 APVG-1994; 

5. Beheerder : de beheerder als bedoeld in artikel 3:3 APVG-1994; 

6. Bouwwerk : een bouwwerk als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van de  

   Bouwverordening; 

7. Werkruimte : de verblijfsruimte als bedoeld in artikel 45 van het   

   Bouwbesluit, waar de feitelijke seksuele dienstverlening  

   plaatsvindt; 

8. Vitrine  

 (raamprostitutitiebedrijf) : een al dan niet van een werkruimte deel uitmakende besloten 

ruimte met één of meer op de weg georiënteerde ramen en/of 

deuren van waarachter een prostitué(e) de aandacht op zich tracht 

te vestigen; 

9. Bouwbesluit : het besluit van 16 december 1991  

(Stb. 680), houdende technische voorschriften omtrent het 

bouwen van bouwwerken en de staat van bestaande bouwwerken, 

zoals nadien gewijzigd. Voor toepassing van de Energie Prestatie 

Norm (EPN) worden prostitutieinrichtingen als verblijfsgebouwen 

beschouwd; 

10. Bouwverordening : de (Groninger) Bouwverordening 1995 vastgesteld bij raadsbesluit 

van 6 december 1995, zoals nadien gewijzigd. 

 

 

Paragraaf 2. Inrichtingseisen prostitutieinrichtingen 
  

Artikel 2  Inrichtingseisen raamprostitutiebedrijven 

1. Elke werkruimte moet zijn voorzien van een wasbak met warm en koud stromend water en van 

heldere witte elektrische verlichting. 

2. Ieder raam dient te worden voorzien van een raamnummer.  
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3. Elke werkruimte dient te zijn voorzien van een afsluitbare hang/legkast. 

4. De vloeroppervlakte van een vitrine moet per zich daar bevindende prostitué(e) ten minste 2 m2,  

       bij een gevelbeslag van ten minste 1,50 meter zijn. 

5. In de raamprostitutieinrichting moet tenminste één ingerichte toiletruimte en één ingerichte 

badruimte overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 2 van het Bouwbesluit aanwezig zijn. 

6. Per raamprostitutieinrichting mogen er maximaal 4 vitrines, 4 werkruimtes of combinaties daarvan 

aanwezig zijn.  

 

Artikel 3  Inrichtingseisen besloten prostitutiebedrijven 

1. Tot een besloten prostitutieinrichting moeten tenminste behoren:  

 a. een verblijfsruimte als bedoeld in hoofdstuk 2 van het Bouwbesluit ingericht als keuken; 

 b. een verblijfsruimte als bedoeld in hoofdstuk 2 van het Bouwbesluit ingericht als kleedkamer 

met per werkruimte een afsluitbare hang-/legkast; 

 c. een verblijfsruimte als bedoeld in hoofdstuk 2 van het Bouwbesluit ingericht als dagverblijf 

met een oppervlakte van ten minste 3,6 m x 3,6 m. 

2. Het bepaalde onder b. en c. van het vorige lid is niet van toepassing op een bedrijf met niet meer 

dan 5 werkruimten. 

3. Samenvoeging van de keuken en het dagverblijf, dan wel de kleedkamer en het dagverblijf, is 

toegestaan als daarmee, naar het oordeel van burgemeester en wethouders, een gelijkwaardige 

situatie wordt bereikt. 

4. Het dagverblijf, de keuken en de kleedkamer mogen niet voor prostitutiedoeleinden worden 

gebruikt. 

5. Elke werkruimte moet zijn voorzien van een wasbak met warm en koud stromend water en van 

heldere witte elektrische verlichting.  

6. In een besloten prostitutieinrichting moeten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van het 

Bouwbesluit, tenminste één ingerichte toiletruimte en één ingerichte badruimte aanwezig zijn, met 

dien verstande: 

 a. per bouwlaag tenminste één ingerichte toiletruimte en één ingerichte badruimte; 

 b. per vijf werkruimten tenminste één ingerichte toiletruimte en per tien werkruimten tenminste 

één ingerichte badruimte. 

 

Artikel 4  Inrichtingseisen prostitutiehotel 

1. Tot een prostitutiehotel moet tenminste behoren een verblijfsruimte als bedoeld in hoofdstuk 2 van 

het Bouwbesluit als kantoorruimte met daarin een afsluitbaar kastje per werkruimte. 

2. De kantoorruimte als bedoeld in het vorige lid mag niet voor prostitutiedoeleinden worden ge-

bruikt. 

3. Elke werkruimte moet zijn voorzien van een wasbak met koud en warm stromend water en van 

heldere witte elektrische verlichting. 

4. Elke werkruimte moet zijn voorzien van een afsluitbare hang-/legkast. 

5. In het prostitutiehotel moeten, overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 2 van het Bouwbesluit, 

tenminste één ingerichte toiletruimte en één ingerichte badruimte, aanwezig zijn, met dien 

verstande dat: 

 a. per bouwlaag ten minste één ingerichte toiletruimte en één ingerichte badruimte; 

 b. per vijf werkruimten ten minste één ingerichte toiletruimte en per tien werkruimten ten minste 

één ingerichte badruimte. 

 

Artikel 5  Overige voorzieningen prostitutieinrichtingen 

1. De voorziening voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht in een 

prostitutieinrichting moet voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 2 van het Bouwbesluit. 

2. Een prostitutieinrichting moet zijn voorzien van verwarmingsapparatuur als bedoeld in  

 hoofdstuk 2 van het Bouwbesluit waarmee alle besloten ruimten kunnen worden verwarmd.  

 

Artikel  6  Veiligheidsvoorzieningen prostitué(e) 

1. Iedere werkruimte dient voorzien te zijn van een zogenaamd stil alarm. 
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2. De toegangsdeur van een werkruimte mag slechts afsluitbaar zijn als in de prostitutieinrichting 

een, voor de overige aanwezige prostitué(e)s goed bereikbare, op die deur passende moedersleutel 

aanwezig is. 

3. Indien de toegangsdeur van de werkruimte is gelegen in een gevel en de werkruimte niet beschikt 

over een besloten verbinding naar andere verblijfsruimten, dienen ten genoegen van burgemeester 

en wethouders maatregelen te zijn getroffen met het oog op de veiligheid van de in de werkruimte 

verblijvende prostitué(e)s. 

4. Ruimten in de prostitutieinrichting waarin zich één of meer prostitué(e)s plegen te bevinden, 

moeten zijn voorzien van duidelijk kenbare gelegenheden tot ontvluchting indien de normale 

uitgangen daartoe onvoldoende zijn. Deze moeten, mede gelet op het aantal andere personen dat 

zich in die ruimten pleegt te bevinden, in aantal, in ligging en in grootte toereikend zijn om de 

prostitué(e)s op een zo veilig mogelijke wijze een zo veilig mogelijke plaats te doen bereiken. 

Vorenbedoelde gelegenheden tot ontvluchting moeten zijn vrijgehouden van obstakels. 

5. De toegangsdeur(en) van een werkruimte mag/mogen niet van binnenuit afsluitbaar zijn. 

6. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing indien een toegangsdeur van een werkruimte 

is gelegen aan de weg. 

7. Een werkruimte waarvan de toegangsdeur is gelegen aan de weg moet in open verbinding staan 

met andere ruimten. 

8. Indien het bepaalde in het vorige lid niet mogelijk is of niet kan worden gevergd, dienen 

maatregelen te worden getroffen waardoor de veiligheid van de prostitué(e)s anderszins wordt 

gewaarborgd. 

 

Paragraaf 3. Brandveiligheidseisen prostitutieinrichtingen 
 

Artikel 7  Brandveiligheidsvoorschriften  

1. Voor een prostitutieinrichting met één werkruimte is hoofdstuk 2 van het Bouwbesluit van 

overeenkomstige toepassing.  

2. Voor een prostitutieinrichting met meer dan één werkruimte is hoofdstuk 7, titel 2 van het 

Bouwbesluit van overeenkomstige toepassing. 

3. De algemene gebruikseisen van hoofdstuk 6 van de Bouwverordening zijn van overeenkomstige 

toepassing. 

4. Het gebruik van kaarsen voor verlichting/verwarming is niet toegestaan. 

5. Het gebruik van verplaatsbare verwarmingstoestellen is niet toegestaan. 

 

Paragraaf 4. Gebruiks- en gezondheidsvoorschriften 
 

Artikel 8  Gebruiks- en gezondheidsvoorschriften 

1. De exploitant en de beheerder zijn verplicht maatregelen te treffen in het belang van de veiligheid, 

de hygiëne en de bescherming van de gezondheid van de in het prostitutieinrichting werkzame 

prostitué(e), alsmede de bescherming van de volksgezondheid.  

2. De in het vorige lid bedoelde verplichting houdt in, dat:  

 a. de prostitué(e) zelf zijn/haar klantenkeuze en werktijden mag bepalen; 

 b. de prostitué(e) mag weigeren met de klant alcoholhoudende dranken te drinken; 

 c. in de werkruimten van de prostitutieinrichting te allen tijde voldoende wettelijk 

goedgekeurde condooms voor gebruik beschikbaar zijn; 

 d. de prostitué(e) niet verplicht is om als daarom wordt verzocht zonder condoom te werken; 

 e. de exploitant en beheerder overigens alle overige maatregelen nemen die in het kader van de 

in het eerste lid genoemde belangen noodzakelijk zijn en waarbij de toepassing van veilige 

sekstechnieken en het zelfbeschikkingsrecht van de prostitué(e) centraal staan; 

 f. in of op het bij de inrichting behorende erf dient een voorziening voor de opslag van 

afvalstoffen te zijn getroffen. 

 

Artikel 9  Gezondheidsvoorlichting 

De exploitant en de beheerder zijn verplicht: 
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a. medewerkers van de GGD toegang te verlenen tot de prostitutieinrichting om voorlichtings- en 

preventieactiviteiten uit te voeren en voor lichtingsmateriaal te verstrekken gericht op bevordering 

en in standhouding van de gezondheidssituatie van de in de prostitutieinrichting werkzame 

prostitué(e)s;  

b. er zorg voor te dragen dat onder de in de prostitutieinrichting werkzame prostitué(e)s voldoende 

informatie- en voorlichtingsmateriaal in verschillende talen wordt verspreid over de aan prostitutie 

verbonden gezondheidsrisico's en over de aanwezigheid en bereikbaarheid van instellingen op het 

gebied van de gezondheidszorg en de hulpverlening. 

 

Artikel 10  Geneeskundig onderzoek 

1. De exploitant en de beheerder zijn verplicht de in de prostitutieinrichting werkzame prostitué(e)s 

in de gelegenheid te stellen zich regelmatig geneeskundig op seksueel overdraagbare 

aandoeningen en overige aan het beroep gerelateerde klachten door een arts naar eigen keuze te 

laten onderzoeken. 

2. Indien aan de prostitutieinrichting een vaste arts verbonden is, worden naam en adres van deze arts 

aan de GGD bekend gemaakt.  

 De prostitué(e) mag niet gedwongen worden van deze arts gebruik te maken.  

3. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen voor punten waaraan specifieke 

aandacht besteed moet worden bij het geneeskundig onderzoek als bedoeld in het eerste lid. 

4. Van het geneeskundig onderzoek mogen uitsluitend niet op personen herleidbare gegevens worden 

vastgelegd voor wetenschappelijk- of epidemiologisch onderzoek. 

5. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst wordt op het bepaalde in dit artikel van 

toepassing verklaard. 

 

Paragraaf 5. Overige verplichtingen van exploitant en beheerder 
 

Artikel 11  Bewoningsverbod prostitutieinrichting 

1. Het is verboden om een gebouw dat geheel of gedeeltelijk bestemd is als prostitutieinrichting als 

woonruimte te gebruiken of in gebruik te nemen. 

2. De exploitant en de beheerder zijn verplicht op het bepaalde in het vorige lid toezicht uit te 

oefenen.  

 

Artikel 12  Verboden reclame 

Het is verboden voor een prostitutieinrichting reclame maken, waarbij de garantie wordt gegeven of op 

andere wijze wordt aangegeven dat de in de prostitutieinrichting werkzame prostitué(e)s vrij zijn van 

seksueel overdraagbare aandoeningen.  

  

 

Vastgesteld bij collegebesluit 9 augustus 2005, nr. 6a.  

Datum bekendmaking: 12 augustus 2005. 

Datum inwerkingtreding: 15 augustus 2005. 
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Toelichting Nadere regels prostitutieinrichtingen 
Artikel 3:3 APVG (Nadere regels) geeft burgemeester en wethouders de bevoegdheid om in het belang 

van de vrijheid, de veiligheid, de gezondheid en de arbeidsomstandigheden van prostitué(e)s, de 

volksgezondheid, het voorkomen van strafbare feiten en het voorkomen of beperken van overlast of 

aantasting van het woon- en leefklimaat aan de exploitatie van prostitutiebedrijven regels te stellen.  

Burgemeester en wethouders kunnen terzake algemeen bindende voorschriften vaststellen. Het gaat 

hierbij om een vorm van delegatie van regelgeving als bedoeld in artikel 156 lid 3 van de 

Gemeentewet. 

Bij het stellen van algemeen bindende voorschriften moet in dit verband gedacht worden aan 

inrichtingseisen, brandveiligheidseisen, gebruiks- en gezondheidsvoorschriften. 

Het opnemen van inrichtingseisen in nadere regels in plaats van in de (Groninger) bouwverordening 

heeft als voordeel dat burgemeester en wethouders sneller en flexibeler kunnen inspelen op nieuwe 

ontwikkelingen of inzichten op het vlak van de prostitutiebedrijven en de daarin plaatsvindende 

activiteiten. In de Nadere regels worden bepalingen uit de bouwverordening op prostitutiebedrijven van 

toepassing verklaard.   

  

Het gemeentelijk beleid met betrekking tot prostitutiebedrijven vind zijn grondslag in hoofdstuk 3 van 

de APVG 2009. Bij de effectuering van het prostitutiebeleid worden bestaande prostitutiebedrijven 

zodanig aan voorschriften gebonden, dat de in de aanhef genoemde belangen worden gediend. In dit 

kader kunnen de volgende onderdelen worden onderscheiden: 

a. een kwalitatieve aanpak van bestaande en/of toegelaten prostitutiebedrijven op grond van 

inrichtingseisen in de vorm van geschiktheidsverklaringen op basis van deze nadere regels; 

b. een beleidsmatige en structurele aanpak in het kader van onder andere: 

 - de bescherming en verbetering van de positie van in prostitutiebedrijven werkzame 

prostitué(e)s; 

 - de gezondheid van de prostitué(e) en de volksgezondheid; 
 - de handhaving openbare orde (voorkoming strafbare feiten), de bescherming van het woon- en 

leefmilieu.  

 

Geschiktheidsverklaring 

De geschiktheidsverklaring heeft tot doel vast te stellen of een gebouw of een gedeelte daarvan 

geschikt is voor een prostitutieinrichting. De geschiktheidsverklaring mag niet beschouwd worden als 

een gebruiksvergunning.  

De geschiktheidsverklaring zegt namelijk niets over de toelaatbaarheid van het uitoefenen van 

bedrijfsmatige prostitutie in het gebouw zelf. 

  

Gebruiks- en Gezondheidsvoorschriften 

In het kader van de veiligheid en de gezondheid van de prostitué(e) alsmede de volksgezondheid 

verdient het aanbeveling bij de regelgeving rond de exploitatie van prostitutiebedrijven eisen te stellen 

ten behoeve van de soa/aids-preventie.  

Dit betekent, dat prostitutiebedrijven:  

a. een veilig seksbeleid moeten voeren;  
b. open moeten staan voor GGD-voorlichting op het vlak van de soa/aids-preventie en  

c. de prostitué(e)s moeten stimuleren zich periodiek op soa te laten onderzoeken en hiervoor de 

gelegenheid moeten scheppen.  

 

Ad a. Het voeren van een "veilig seks"-beleid behelst dat het al dan niet gebruiken van condooms in de 

prostitutiebedrijven geen punt van onderhandeling mag zijn en dat het gebruik daarvan een vast 

onderdeel is van de seksuele dienstverlening. 

 

Ad b. Het "veilige seks"-beleid moet worden ondersteund door adequate informatie aan met name 

prostitué(e)s, onder meer over hoe het condoom te hanteren; risico's op soa-besmetting ook bij 

stringent condoomgebruik, noodzaak en mogelijkheden voor regelmatige soa-controle.  
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Ad c. Het soa-onderzoek moet plaatsvinden volgens de door de Stichting soa-bestrijding ontwikkelde 

"Richtlijnen voor soa-onderzoek bij prostituees" die in oktober 1997 zijn gepresenteerd. In de 

richtlijnen wordt niet alleen aandacht besteed aan de medische kanten van het soa-onderzoek, maar 

zeker ook aan aspecten die specifiek zijn voor de prostitutie. 
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AANWIJZINGSBESLUIT (CONCENTRATIE)GEBIEDEN PROSTITUTIE-INRICHTINGEN, 
ESCORTBEDRIJVEN EN SEKSINRICHTINGEN (gewijzigd op 17 augustus 2010) 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN; 

 

Overwegende: 

- dat, bij de invoering in 2001 van een vergunningenstelsel voor prostitutie-inrichtingen 

rekening is gehouden met de historisch bepaalde omstandigheden; 

- dat deze omstandigheden betrekking hebben op het tot dantoe gevoerde concentratiebeleid 

voor (raam)prostitutiebedrijven; 

- dat dit beleid is neergelegd in de besluiten van burgemeester en wethouders van 19 april 

1983 en het burgemeestersbesluit van 29 december 1993; 

- dat dit prostitutiebeleid in het verleden heeft gegolden en derhalve van ‘conserverende’ aard 

was; 

- dat het college, de gemeenteraad gehoord, van oordeel is dat raamprostitutie met ingang van 

1 januari 2016 alleen nog mogelijk kan/mag zijn in Nieuwstad; 

- dat dit inhoudt dat de huidige twee concentratiegebieden en de daarbij genoemde aantallen 

prostitutiepanden worden teruggebracht tot één en dat vestiging van prostitutie-inrichtingen 

buiten dit gebied moet worden tegengegaan 

 

Gelet op artikel 3:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen (APVG); 

 

BESLUITEN: 

 

Vast te stellen het volgende besluit: 

 

Aanwijzingsbesluit (concentratie-) gebieden prostitutie-inrichtingen, escortbedrijven en 

seksinrichtingen. 

 
Artikel 1 Concentratiegebieden en overige gebieden prostitutie-inrichtingen. 

A. Het exploiteren van een prostitutie-inrichting als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid van de  

APVG, is met ingang van 1 januari 2016 slechts toegestaan in het navolgende gebied 

resp. de straat, zulks met inachtneming van het daarbij aangegeven maximum aantal 

inrichtingen: 

 

Concentratiegebied Centrum Zuid-West 
Straatnaam: Nieuwstad 

Maximum aantal panden: 40 

 

Tot 1 januari 2016 kan ook nog vergunning verleend worden voor het Concentratiegebied 

Centrum Noord-West (Vishoek met maximaal 5 panden, Hoekstraat met maximaal 13 panden 

en Muurstraat met maximaal 4 panden). 

 

 

B. De burgemeester kan voor ten hoogste vijf escortbedrijven ontheffing verlenen van het  

 onder A bepaalde. 

 

C. De burgemeester kan voor ten hoogste 3 erotische massagesalons ontheffing  

 verlenen van het onder A bepaalde. 



Bijlage 10 – blz.2 
 

Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 (APVG 2009) 
 

 

Artikel 2 Nadere eisen prostitutie-inrichtingen 

1. De in artikel 1 genoemde panden of hoekpanden dienen aan de volgende eisen te voldoen: 

a. Hoekpanden: de ramen en de toegangsdeur (en) mogen uitsluitend aan de in het vorige 

artikel concentratiestraat zijn gelegen. 

b. Panden, geen hoekpand zijnde, met een toegangsdeur aan zowel de concentratiestraat 

als aan een niet-concentratiestraat, vallen buiten het concentratiegebied en mogen niet 

als prostitutiepand worden gebruikt. Raamprostitutie in dergelijke panden is verboden. 

c. Per pand mogen niet meer vitrines/werkruimten aanwezig zijn dan vier. 

 

 

Artikel 3 Concentratiegebieden seksinrichtingen. 

1. Voor seksinrichtingen zoals bedoeld in artikel 3:15 van de APVG geldt dat deze enkel 

binnen de Diepenring mogen worden gevestigd; 

2. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid bepaalde. 

 

 

Vastgesteld bij collegebesluit 9 augustus 2005, nr. 6a.  

Datum bekendmaking: 12 augustus 2005. 

Datum inwerkingtreding: 15 augustus 2005. 
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Groninger Gezinsbode - Verplichte Mededelingen    ROEZ 

Plaatsing: donderdag 2 september 2010 

(Balkje: Bekendmaking) 

Algemene Plaatselijke Verordening Groningen (APVG), wijziging bijlage 10.  

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Groningen maken bekend: 

 
dat hij op 17 augustus 2010, besluitnummer nr. 4e, heeft besloten de nadere regels verplaatsing 

raamprostitutie A-Kwartier (bijlage 10 van de APVG 2009), gewijzigd vast te stellen.  

De Burgemeester heeft uitsluitend nog de bevoegdheid gekregen vergunning te verlenen om na 

1 januari 2016 (raam)prostitutie te exploiteren in Nieuwstad. 

Daarmee zal de raamprostitutie met ingang van 1 januari 2016 verdwijnen uit Hoekstraat, 

Muurstraat en Vishoek.  

 

Dit besluit is bekendgemaakt door plaatsing in het Gemeenteblad met het nummer 2010-66 en 

treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. 

 

Dit besluit ligt vanaf vandaag voor iedereen 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, 2 september 2010.  
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BELEIDSREGEL VESTIGING VAN PROSTITUTIE-INRICHTINGEN 
(gewijzigd op 17 augustus 2010) 

 

De Burgemeester van Groningen 

 

Overwegende: 

- dat, bij de invoering van een vergunningenstelsel in 2001 voor prostitutie-inrichtingen 

rekening is gehouden met de historisch bepaalde omstandigheden; 

- dat deze omstandigheden betrekking hebben op het tot dantoe gevoerde 

concentratiebeleid voor (raam)prostitutiebedrijven; 

- dat dit beleid is neergelegd in de besluiten van burgemeester en wethouders van 19 april 

1983 en het burgemeestersbesluit van 29 december 1993; 

- dat dit prostitutiebeleid in het verleden heeft gegolden en derhalve van ‘conserverende’ 

aard was; 

- dat het college, de gemeenteraad gehoord, op (datum) heeft besloten dat raamprostitutie 

met ingang van 1-1-2016 alleen nog mogelijk kan/mag zijn in Nieuwstad; 

- dat dit inhoudt dat de huidige twee concentratiegebieden en de daarbij genoemde 

aantallen prostitutiepanden worden teruggebracht tot één en dat vestiging van 

prostitutie-inrichtingen buiten dit gebied moet worden tegengegaan 

- dat er ter bescherming van de openbare orde en veiligheid in het concentratiegebied 

geen uitbreiding van het aantal toegestane panden en van het per pand aantal toegestane 

vitrines en werkruimten plaats zal vinden anders dan door verplaatsing vanuit de 

Hoekstraat, Muurstraat en Vishoek. 

 

Gelet op artikel 3:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009; 

 

BESLUIT 

 

1. Dat in het kader van de bescherming van de openbare orde en veiligheid in het in 

Bijlage 10 aangewezen concentratiegebied met ingang van 1 januari 2016 alleen in de 

volgende panden een prostitutie-inrichting gevestigd mag zijn, en hoeveel vitrines en 

werkruimtes er maximaal in die panden mogen zijn aangebracht: 

 

Nieuwstad, totaal 40 panden, zoals aangegeven in de onderstaande tabel en de  bijbehorende 

plattegrond Bijlage 1. 

 

Adres   

 Vitrines Werkruimten 

Nieuwstad 3 2 2 

Nieuwstad 5 2 2 

Nieuwstad 7 3 3 

Nieuwstad 9 2 2 

Nieuwstad 11 2 2 

Nieuwstad 13 2 2 

Nieuwstad 15 3 3 

Nieuwstad 18 2 2 

Nieuwstad 20 2 2 

Nieuwstad 21 2 2 

Nieuwstad 22 3 3 

Nieuwstad 23 2 2 

Nieuwstad 24 2 2 

Nieuwstad 25 2 2 

Nieuwstad 26 4 4 

Nieuwstad 27 3 3 

Nieuwstad 29 3 3 
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Nieuwstad 31 3 3 

Nieuwstad 33 2 2 

Nieuwstad 34 4 4 

Nieuwstad 35 4 4 

Nieuwstad 36 3 3 

Nieuwstad 37 3 3 

Nieuwstad 38 3 3 

Nieuwstad 39 2 2 

Nieuwstad 41 2 2 

Nieuwstad 42 2 2 

Nieuwstad 43 3 3 

Nieuwstad 45 2 2 

Nieuwstad 46 2 2 

Nieuwstad 47 3 3 

Nieuwstad 48 2 2 

Nieuwstad 49 2 2 

Nieuwstad 50 2 2 

Nieuwstad 51 1 1 

Nieuwstad 52 1 1 

Nieuwstad 53 2 2 

Nieuwstad 54 1 1 

Nieuwstad 56 2 2 

Nieuwstad 58 3 3 

   

Totaal 95 95 

 

In aanvulling op het voorgaande mogen ook andere panden in Nieuwstad als prostitutie-

inrichting in gebruik worden genomen onder de voorwaarde dat het aantal vitrines per pand niet 

meer bedraagt dan vier en er gelijktijdig een gelijk aantal panden en vitrines gelegen aan de 

Hoekstraat, Muurstraat en/of Vishoek worden gesloten.  

 

Tot 1 januari 2016 kan ook nog vergunning verleend worden voor het Centrum Noord-West 

(Hoekstraat, muurstraat, Vishoek), totaal 22 panden, zoals aangegeven in de onderstaande tabel 

en de bijbehorende plattegronden Bijalge 2 en 3: 

 

Adres   

 Vitrines Werkruimten 

Vishoek 3 2 2 

Vishoek 5 2 2 

Vishoek 7 2 2 

Vishoek 9 1 1 

Vishoek 10 2 2 

   

Totaal 9 9 
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Adres   

 Vitrines Werkruimten 

Hoekstraat 3 2 2 

Hoekstraat 10 1 1 

Hoekstraat 13 3 3 

Hoekstraat 15 2 2 

Hoekstraat 17 1 1 

Hoekstraat 19 3 3 

Hoekstraat 21 3 3 

Hoekstraat 23 2 2 

Hoekstraat 36 2 2 

Hoekstraat 39 3 3 

Hoekstraat 46 4 4 

Hoekstraat 54 4 4 

Hoekstraat 56 3 3 

Totaal 33 33 

 

 

Adres   

 Vitrines Werkruimten 

Muurstraat 9 4 4 

Muurstraat 11 3 3 

Muurstraat 13 1 1 

Muurstraat 15 1 1 

   

Totaal 9 9 

 

 

2. Vestiging erotische massagesalons 
In bijlage 10 bij de APVG, artikel 1, sub C is vastgelegd dat de burgemeester voor maximaal  

3 erotische massagesalons ontheffing kan verlenen van de verplichte vestiging in de  

concentratiegebieden. 

Toestemming voor de vestiging van een erotische massagesalon buiten de concentratiegebieden  

zal van geval tot geval beoordeeld worden. Maar algemene toetsingscriteria zullen in ieder  

geval de volgende zijn: 

- de massagesalon mag niet gelegen zijn in een wijk of aan een straat waar de woonfunctie  

 centraal staat; 

- de massagesalon mag niet gelegen zijn in de nabijheid van scholen (basisschool of  

 voortgezet onderwijs); 

Voor de reeds gevestigde erotische massagesalons geldt, voorzover de vestiging in strijd is met  

deze beleidsregels, een overgangstermijn van één jaar na inwerkingtreding. 

 

 

Vastgesteld bij besluit de burgemeester van Groningen van 21 november 2006, nr. 6d.  

Datum bekendmaking: 20 juni 2007. 

Datum inwerkingtreding: 21 juni 2007. 

 

Gemeenteblad 2007-40. 
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Groninger Gezinsbode - Verplichte Mededelingen    ROEZ 

Plaatsing: donderdag 2 september 2010 

(Balkje: Bekendmaking) 

Algemene Plaatselijke Verordening Groningen (APVG), wijziging bijlage 11.  

 

De Burgemeester van Groningen maakt bekend: 

 
dat hij op 17 augustus 2010, besluitnummer nr. 4d, heeft besloten de beleidsregel verplaatsing 

raamprostitutie A-Kwartier, gewijzigd vast te stellen (bijlage 11 van de APVG 2009). 

Deze aanpassing werd nodig door de verandering van de nadere regels van het college.  

Hij zal alleen nog vergunning verlenen om na 1 januari 2016 (raam)prostitutie te exploiteren in 

Nieuwstad.  

Daarmee zal de raamprostitutie met ingang van 1 januari 2016 verdwijnen uit Hoekstraat, 

Muurstraat en Vishoek. 

 

Dit besluit is bekendgemaakt door plaatsing in het Gemeenteblad met het nummer 2010-67 en 

treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. 

 

Dit besluit ligt vanaf vandaag voor iedereen 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, 2 september 2010.  
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Aanwijzingsbesluit (Verbod op en rondom de tippelzone) ex. artikel 3:12 (3.2.9 APVG 2005)  

van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 (APVG 2009)  

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN; 

 

Overwegende: 

• dat de sinds januari 1998 bestaande tippelzone aan de Bornholmstraat tot doel heeft de aan 

straatprostitutie gerelateerde overlast zoveel mogelijk te beperken, de veiligheid van de 

straatprostituees en prostituanten te vergroten en de hulpverlening en medische zorg aan 

prostituees te verbeteren; 

• dat de zone redelijk voldoet aan de genoemde doelstellingen; 

• dat op en rondom de zone niettemin problemen zijn met een groep personen (‘omhangers’) die 

zich regelmatig ophouden op en rondom de zone; 

• dat deze ‘omhangers’ niet als prostituees of prostituanten kunnen worden aangemerkt; 

• dat de ‘omhangers’ met name naar de zone komen om de prostituees onderdak en drugs aan te 

bieden; 

• dat gezien de belangen en de achtergrond snel sprake is van dreigen met of het daadwerkelijk 

gebruiken van geweld; 

• dat het politieoptreden erop is gericht om de twee groepen, prostituees en prostituanten enerzijds 

en ‘omhangers’ anderzijds, uit elkaar te houden; 

 

Gelet op het bepaalde in artikel 3:12 (verbod op en rondom de tippelzone) APVG 2009; 

 

Besluiten: 

 

1. het gedeelte van de Bornholmstraat, zoals aangegeven op de bijgevoegde en van dit besluit 

deeluitmakende tekening, aan te wijzen als gebied waarbinnen het in de tijd tussen 19.00 uur en 

02.00 uur verboden is zich te bevinden anders dan als prostitué(e) en/of prostituant(e), onder 

gelijktijdige intrekking van het besluit van 31 mei 2005; 

 

1. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag van bekendmaking;  

 

 

Laatstelijk gewijzigd bij collegebesluit 9 augustus 2005, nr. 6a.  

Datum bekendmaking: 12 augustus 2005. 

Datum inwerkingtreding: 15 augustus 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


