
 

  

     

 

Motie voor de raadsvergadering van  
 

Agendapunt  : 23 (moties vreemd aan de orde van de dag) 

 

Onderwerp : Lachgas verbod 

 

 

Aan de raad, Schagen 

 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 27 oktober 2020,  

 

Constateert dat:  

 

- Sinds de uitspraak van de Hoge Raad in februari 2016 lachgas  (distikstofmonoxide 

N2O) niet meer onder de Geneesmiddelenwet valt maar onder de Warenwet; 

- Lachgas in patronen, flessen en cilinders verkocht wordt via detailhandel, online 

verkoop- en bezorgdiensten, groothandel én in het uitgaanscircuit; 

- Het gebruik van lachgas onder jongeren en jongvolwassenen tussen de 15 en 29 jaar 

(89% van de gebruikers) de laatste jaren flink gestegen is, dat dit kan leiden tot 

gezondheidsrisico’s en dat combinatiegebruik van lachgas en alcohol (of andere 

verdovende middelen) gevaarlijk is; 

- Er meldingen van overlast door gebruik op straat en door rondslingerende patronen 

zijn; 

- Er een sterke toename van lachgasgebruik in het verkeer is; 

- De handel, het gebruik en de risico’s zijn toegenomen sinds de uitspraak van de Hoge 

Raad, terwijl handhaving bijna niet mogelijk is. 

 

 

Overweegt dat: 

 

- De populariteit snel toe neemt, óók onder jongeren vanaf 12 jaar; 

- Volgens het Trimbos instituut tijdelijk zuurstof tekort in de hersenen, door lachgas, 

direct invloed op de ontwikkeling ervan heeft; 

- Volgens Brijder Verslavingszorg lachgas meer verslavend is dan wordt gedacht; 

- Er grote risico’s zijn van combinatie gebruik en gebruik in het verkeer; 

- Uit de beantwoording op onze vragen blijkt dat in onze gemeente nog geen 

algeheel verbod in de APV is opgenomen voor oneigenlijk gebruik van lachgas; 

- Het college de gehele gemeente kan aanwijzen als gebied als bedoeld in Artikel 

2:55, lid 1, van de Algemene plaatselijke verordening Schagen 2016; 

- Het noodzakelijk is dat de ‘normalisatie’ van het gebruik van lachgas wordt 

tegengegaan; 

- De gemeente vol inzet tegen het gebruik van drugs onder jongeren en een verbod 

op het gebruik van lachgas in deze aanpak past. 



 

  

 

 

 

Roept het college op:  

 

- Gelet op de ontoereikende oplossingen voor gemeenten om gebruik en bezit van 

lachgas wettelijk gezien aan banden te kunnen leggen, samen met de VNG, de 

regering op te roepen met concrete oplossingen te komen voor dit probleem en het 

proces van de wetgeving hierop te versnellen.   

- De risico’s van het gebruik van lachgas integraal op te pakken in het kader van het 

lokaal gezondheidsbeleid van Schagen waar we inzetten op preventieve activiteiten 

(JOGG, Ik lekker fit, In control of alcohol en drugs, ect,); 

  

  

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

 

 

Fractievoorzitter Wens4U 

 

Merieke Bredewold. 

 

 

 

 

Toelichting:  

Het is belangrijk als politiek en gemeente een signaal af te geven tegen het gebruik van 

lachgas. 

De VNG krijgt regelmatig de vraag of het mogelijk is een verbod in de APV op te nemen. 

Omdat lachgas sinds 2016 een legaal en vrij verkrijgbaar middel is, lijkt dit in strijdt met de 

landelijke wet- en regelgeving. 

Desondanks is in andere gemeenten inmiddels een verbod in de APV opgenomen. In 

Leeuwarden en Koggenland is er zelfs een verbod voor gebruik en handel in de horeca 

toegevoegd.  

Het bezit en gebruik van lachgas is niet strafbaar, wij maken ons dan ook ernstig zorgen over 

de komende maanden gezien er door de Coronamaatregelen weinig te doen is voor de 

jeugd en dit wellicht het risico op gebruik van lachgas vergroot. Tevens is de gemakkelijke 

beschikbaarheid van lachgas een belangrijke factor in de populariteit onder jongeren. De 

meeste jongeren zijn zich niet bewust van de schadelijke effecten, omdat het middel relatief 

nieuw is en de langetermijneffecten minder bekend.  

 

 


