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RIS-nummer:       

 

 

 

Motie: ontmoedig lachgasgebruik 

Indiener: Pieter Grinwis 

 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 8 november 2018, ter bespreking van het 

voorstel van het college inzake de Programmabegroting 2019-2022 (RIS300472), 

 

constaterende, dat: 

 

 Trimbos concludeert dat lachgas verscheidene gezondheidrisico’s met zich meebrengt1 

waaronder veelvoorkomend duizeligheid, misselijkheid, verwardheid en hoofdpijn maar ook 

dat bij overmatig gebruik het risico bestaat op onder andere hartfalen, gehoorbeschadiging, 

flauwvallen, bewusteloosheid of bloedarmoede en dat lachgasgebruik ook in combinatie met 

andere verdovende middelen gevaarlijk is; 

 Trimbos tevens concludeert dat de gemakkelijke beschikbaarheid van lachgas een belangrijke 

factor is in de populariteit onder jongeren en dat het lachgasgebruik zich vooral concentreert 

onder jongeren en jongvolwassenen (89% van de gebruikers is tussen de 15-29 jaar)2; 

 lachgas ook in Haagse ondernemingen wordt verkocht; 

 lege slagroompatroonhulzen tot vervuiling van de openbare ruimte en derhalve overlast 

leiden; 

 

overwegende, dat: 

 

 de gemeente momenteel weinig middelen heeft om de verkoop en het gebruik van lachgas 

tegen te gaan maar dat de gemeente wel mogelijkheden heeft om de veiligheid in 

horecagelegenheden te borgen en het gebruik van lachgas onder jongeren te ontmoedigen3 en 

dat Trimbos een handreiking heeft opgesteld voor o.a. gemeenten bij de aanpak van de 

verkoop en het gebruik van lachgas4; 

 de gemeente Amstelveen middels een ventverbod voor evenemententerreinen in de 

zomermaanden de verkoop van lachgas in dat gebied aan banden legt;5 

 

verzoekt het college: 

 

 te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om, al dan niet in overleg met winkeliers, 

horecagelegenheden en organisatoren van evenementen, het gebruik van lachgas te 

ontmoedigen en daarbij in ieder geval te kijken naar de volgende maatregelen: 

 

o geen verkoop aan minderjarigen;  

o niet/terughoudend adverteren voor lachgas; 

o geen aanbiedingen/kortingen voor lachgas; 

                                                           
1
 https://assets.trimbos.nl/docs/fff0f1ee-c774-4ed0-adbb-b63493d6450f.pdf  

2
 https://assets.trimbos.nl/docs/d7119b7e-e9d1-45ff-aa9a-505d52ae428b.pdf  

3
 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/07/12/beantwoording-kamervragen-over-de-

overlast-ten-gevolge-van-lachgas  
4
 https://assets.trimbos.nl/docs/d7119b7e-e9d1-45ff-aa9a-505d52ae428b.pdf 

5
 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-104682.html  

https://assets.trimbos.nl/docs/fff0f1ee-c774-4ed0-adbb-b63493d6450f.pdf
https://assets.trimbos.nl/docs/d7119b7e-e9d1-45ff-aa9a-505d52ae428b.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/07/12/beantwoording-kamervragen-over-de-overlast-ten-gevolge-van-lachgas
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/07/12/beantwoording-kamervragen-over-de-overlast-ten-gevolge-van-lachgas
https://assets.trimbos.nl/docs/d7119b7e-e9d1-45ff-aa9a-505d52ae428b.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-104682.html
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o geen thuisbezorging van lachgas; 

o niet zichtbaar plaatsen van lachgas in de winkel; 

o maximaal aantal slagroompatronen per klant; 

o voorlichting op middelbare scholen en MBO-instellingen; 

o regels ten aanzien van hinderlijk gebruik (o.a. milieuschade) in de openbare ruimte of 

handhaving rondom specifieke evenementen; 

o ventverbod voor specifieke terreinen waar lachgasgebruik plaatsvindt; 

 

 in gesprek te gaan met het Rijk om te pleiten voor meer mogelijkheden om de verkoop en het 

gebruik van lachgas aan banden te kunnen leggen, 

  

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Pieter Grinwis   Arjen Dubbelaar    Daniëlle Koster 

ChristenUnie/SGP  Groep de Mos / Hart voor Den Haag  CDA 


