13-07-2020
Schagen
Vragen lachgas: vervoer en gebruik.
Geacht college,
Naar aanleiding van een incident in Den-Haag waar een automobilist die met
zijn voertuig te water raakte, besloot op het dak van zijn auto nog een
ballonnetje lachgas te nemen, terwijl hij wachtte op de hulpdiensten.
En de gevaren omtrent het gebruik van lachgas.
In de afgelopen twee jaar hebben er in Nederland zeker 64 jongeren een
dwarslaesie opgelopen door het gebruik van lachgas. En het aantal slachtoffers
blijft toenemen zo blijkt uit gegevens van de Nederlandse Vereniging voor
Neurologie, heb ik de volgende vragen;
1) Bent u op de hoogte van de gevaren die het gebruik van lachgas met zich mee
brengt?
Ja, wij zijn op de hoogte van de gevaren die het gebruik van lachgas met zich
mee brengt.
2) Het landelijk verbod laat nog wel even op zich wachten. Het gebruik en
vervoer van lachgas is in de gemeente Schagen in tegenstelling tot veel
andere gemeenten niet strafbaar, wij vragen u om vooruitlopend op
landelijke regelgeving zo spoedig mogelijk een verbod hiervoor op te nemen
in de APV van de gemeente Schagen.
In de raadsvergadering van 11 februari 2020 de gemeenteraad ingestemd met
wijziging van de APV. In deze wijziging van de APV is ook het Verbod op
recreatief gebruik van lachgas opgenomen (artikel 2.55)
In het artikel is opgenomen dat het verboden is op een door het college
aangewezen openbare locatie, lachgas voor recreatief gebruik toe te passen of
aanwezig te hebben.

Op dit moment hebben wij nog geen specifieke locaties aangewezen waar dit
verboden is. Wel is een algemeen verbod opgenomen op het gebruik van
lachgas in openbare inrichtingen (o.a. hotels, restaurants, discotheken en
cafés), bij evenementen en in een straal van 250 meter van evenementen en
openbare inrichtingen.
Handhaving van het verbod is echter lastig. Het gebruik van lachgas is moeilijk
aan te tonen en het bezit van lachgas is (nog) legaal
In afwachting van uw antwoord.
Met vriendelijke groet,
Merieke Bredewold Wens4U

