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De fractie heeft de volgende vragen:

Lachgas is eenvoudig en voor iedereen te verkrijgen sinds het onder de Warenwet valt.

Vorig jaar heeft de fractie van de ChristenUnie hier reeds haar zorgen over geuit en schriftelijke 
vragen gesteld over het toenemende gebruik van lachgas en de gevolgen ervan.

Zie: 147-2018 Vraag en Antwoord ChristenUnie - Lachgas

Op de vraag of er een wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kan worden verwacht 
om de verkoop van lachgas op festivals en andere evenementen in Roosendaal aan banden te 
leggen, heeft uw college toen geantwoord dat het opnemen van een verbod in de APV in strijd is met 
landelijke wetgeving omdat de verkoop en het gebruik van lachgas in het openbaar door het Rijk niet 
strafbaar is gesteld. 

Toch lezen wij in de media dat steeds meer gemeenten zich beraden op het verbieden van de 
verkoop en het gebruik van lachgas. Onder meer Leiden, Nijmegen en Purmerend beraden zich op de 
mogelijkheden en in Haarlem ligt een totaalverbod voor het gebruik van lachgas in het vooruitzicht en 
afgelopen zomer werd daar reeds een verkoopverbod van lachgas bij evenementenlocaties 
opgenomen in de APV. Ook in andere gemeenten, zoals Rotterdam, Alkmaar en Hoorn geldt al enige 
tijd een verbod op de verkoop van lachgas tijdens evenementen.

Gisteren lazen wij in de media dat de gemeente Arnhem de eerste gemeente is met een totaalverbod 
op de verkoop van lachgas. Dat verbod gold daar eerder al op straat, maar sinds gisteren mag ook 
geen lachgas meer verkocht worden in horecagelegenheden.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft onlangs in antwoord op Kamervragen 
aangegeven dat, omdat over het gebruik van drugs niets in de wet staat, gemeenten zelf kunnen 
kiezen voor een verbod op het gebruik van drugs door dit te regelen in de APV:

“Het enkele feit dat het gebruik van drugs in de Opiumwet niet strafbaar is gesteld, wil nog niet 
zeggen dat het gemeenten niet is toegestaan om in de lokale Algemene Plaatselijke 
Verordeningen (APV) het gebruik van drugs in de openbare ruimte strafbaar te stellen.”

De Roosendaalse Lijst en de ChristenUnie hebben hierover de volgende vragen voor het college:

1. Bent u bekend met het hierboven vermelde standpunt van minister Grapperhaus over het 
gebruik van drugs en ziet u hierin een parallel met de verkoop en het gebruik van lachgas (iets 
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wat volgens de wet is toegestaan kan wel lokaal middels de APV verboden worden)? Graag 
een toelichting.

2. Neemt u in overweging om, net als in andere gemeenten, het gebruik van lachgas in het 
openbaar te verbieden en hiertoe te komen met een wijziging in de APV? Graag een 
toelichting.

3. Arnhem maakt gebruik van de Wet Milieubeheer om een verbod op de verkoop van lachgas te 
kunnen leggen. Volgens deze wet zijn verkopers verplicht om gevaren voor mens of milieu te 
voorkomen of te beperken. Omdat het gebruik van lachgas gevaren kent, handelt de verkoper 
in strijd met die wet, zo is de redenering. Kunt u deze redenering volgen? Graag een 
toelichting.

4. Bent u bereid om te kijken of naast een verbod op het gebruik van lachgas ook een verbod op 
de verkoop van lachgas kan worden ingesteld? Graag een toelichting.

Namens de fracties van 
Roosendaalse lijst, Yvonne de Beer – van Kaam
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Wij zijn bekend met het antwoord van Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de 
Tweede Kamer. Lachgas en (hard)drugs vallen echter onder verschillende wetgeving, dus een 
directe parallel is lastig te trekken.

2. Op dit moment volgen wij de lijn van de VNG. Lachgas is immers een legaal product. De APV 
biedt al handvatten om op te treden tegen hinderlijk gedrag. Deze regels zijn óók van 
toepassing bij hinder en overlast die samenhangt met het gebruik van lachgas. Bij 
evenementen waarvoor een vergunningplicht geldt, kunnen wij als voorschrift een ‘verbod van 
verkoop van lachgas’ in de vergunning opnemen met als motivering het voorkomen van hinder. 
Dit wordt per evenement steeds in overleg met onze partners bekeken. De toename van 
oneigenlijk lachgas gebruik is voor de Staatssecretaris van Volksgezondheid aanleiding 
geweest om het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs om een 
risicobeoordeling te vragen. De beoordeling wordt dit najaar verwacht en vormt de grondslag 
om te bezien welke landelijke maatregelen noodzakelijk zijn. In afwachting van de beoordeling 
worden op landelijk niveau alle mogelijke beleidsopties bekeken, zodat na de risicobeoordeling 
snel passend kan worden gehandeld. Het college wacht deze resultaten met belangstelling af.

3. Het college is thans niet voornemens om de wet Milieubeheer in te zetten voor een verbod op 
de verkoop van lachgas, mede door bovenstaande ontwikkelingen. Daarnaast is niet uit te 
sluiten dat het eerste totaalverbod van Nederland tot een rechtszaak zal leiden. Onbekend is 
hoe de rechter hierover zal oordelen. We volgen deze landelijke ontwikkelingen op de voet. 

4. Nee, zie antwoord op vraag 2. Daarbij heeft op dit moment de preventieve aanpak ten aanzien 
van alcohol en drugs prioriteit. Hierop zet het college stevig in omdat wij van mening zijn dat 
preventie momenteel meer effect heeft dan een lokaal verbod. Zo is er 28 oktober jl. voor de 
derde keer ‘Happy ouders’ georganiseerd. Dit is een alternatieve kroegentocht voor ouders 



over veilig uitgaan. Op deze avond is ook lachgas ter sprake gekomen. Ouders zijn hierover in 
gesprek gegaan met Novadic Kentron. Deze avond zijn ouders gewezen op de online video 5 
dingen die je als ouder moet weten over lachgas.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,
De burgemeester,

Han van Midden 


