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Onderwerp 

Afdoening motie Ontmoedig lachgasgebruik 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van de Programmabegroting 2019-2022 (RIS300472) op 8 november 

2018, door de raadsleden Grinwis, Dubbelaar en Koster ingediende motie ‘Ontmoedig lachgasgebruik’ 

(RIS301061) aangenomen.  

 

De motie luidt als volgt:  

 

constaterende, dat:  

 Trimbos concludeert dat lachgas verscheidene gezondheidsrisico’s met zich meebrengt (1) 

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 ontmoedigen (3)  en dat Trimbos een 

handreiking heeft opgesteld voor o.a. gemeenten bij de aanpak van de verkoop en het gebruik van 

lachgas (4);  

 de gemeente Amstelveen middels een ventverbod voor evenemententerreinen in de 

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

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.” 

 

Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van deze motie.  

 

Het college deelt met uw raad de zorgen over het lachgasgebruik, maar is tegelijkertijd gebonden aan 

het staande beleid van de Rijksoverheid. Het college heeft in de afgelopen jaren meermaals bij het Rijk 

aangedrongen op een landelijk verbod. Naar aanleiding van berichten over het groeiend (oneigenlijk) 

lachgasgebruik heeft staatssecretaris Blokhuis het CAM van het Trimbos-instituut in het voorjaar van 

2019 gevraagd een nieuwe risicobeoordeling van lachgas uit te voeren, zodat er een goed en actueel 

beeld zou zijn van mogelijke risico’s. Op basis van de resultaten van dit onderzoek en de bijbehorende 

adviezen, die in december 2019 aan de Tweede Kamer zijn verzonden (Kenmerk 1621153-199500-VGP, 

met bijlage CAM Risicobeoordeling lachgas), heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport het plan aangekondigd om lachgas per 1 januari 2021 op lijst II van de Opiumwet te plaatsen.  

 

Het college heeft gekeken hoe binnen zijn mogelijkheden het gebruik van lachgas ontmoedigd kan 

worden, vooral vanwege de mogelijke effecten op de gezondheid en in het verkeer. Zoals aangekondigd 

in het coalitieakkoord 2019-2022 ‘Samen voor de stad’, kiest het college voor een ventverbod. Er wordt 

handhavend opgetreden op basis van het ventverbod in de APV. De verordening straathandel wordt 

hierop aangepast. Daarnaast zal conform het coalitieakkoord worden bezien welke mogelijkheden er 

zijn op grond van de Wet Milieubeheer als het gaat om de achtergebleven lege ampullen. 

 

Zoals in eerdere beantwoorde schriftelijke vragen (RIS299616) aangegeven, zal het college gebruik 

maken van de handvatten die het Trimbos Instituut in opdracht van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ontwikkeld voor gemeenten, zodat zij beter het gesprek met 

jongeren en hun ouders over het gebruik van lachgas aan kunnen gaan. Dit komt boven op de 

voorlichting die al wordt gegeven over de schadelijke effecten van frequent gebruik, dosering, combi-

gebruik en risico’s (waaronder rijden onder invloed) van het gebruik. Tevens kunnen gebruikers 

worden toegeleid naar passende hulp als dit nodig is. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris a.i., de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 


