
 

 

Beste Griffie, Luud,  
 
Bedankt voor je beantwoording, maar de eerste bijlage is een artikel van publicatie van het besluit. Ik 
weet dat we het besluit hebben genomen, maar de politie kan volgens mij niet handhaven zolang het 
nog niet officieel is opgenomen in de APV. Ook in deze publicatie staat “komt te luiden” wat 
impliceert dat het er als volgt uit gaat zien maar het staat er nog niet in. 
De tweede bijlage die je hebt verzonden is een stuk van de VNG, dit stuk past prima bij mijn verzoek, 
dat als het nodig is het in een oordeelsvormende vergadering op de agenda te plaatsen om een 
totaal verbod door te voeren.  
Dus mijn vervolg verzoek is hierbij om dit onderwerp voor na het reces op de agenda te plaatsen. 
 
Vriendelijke groet, 
Merieke Bredewold 
 
Verstuurd vanaf mijn iPad 
 
 
Op 27 jul. 2020 om 10:18 heeft Griffie <griffie@schagen.nl> het volgende geschreven: 

  
Dag Merieke, 
  
Ik heb nog wat navraag gedaan over de aanpassing in de APV en de mogelijkheid/haalbaarheid van 
een algemeen verbod. 
Zie onderstaande en bijgevoegde  informatie. 
  
Mocht je verdere actie vanuit de griffie verwachten dan horen wij dat graag. 
  
Gr. Luud 
  
  
  
 
 
 
 

Griffie 
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Bespaar papier - Is het echt nodig om deze e-mail te printen? 

 
Disclaimer: 
Informatie verzonden met dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). 
Indien deze informatie niet voor u bestemd is, wilt u dan de afzender berichten en dit document uit uw bestanden 
verwijderen? De gemeente Schagen sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van 
verplichtingen of rechtsbetrekkingen. 
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Van: Ellen Bakker <Ellen.Bakker@schagen.nl>  
Verzonden: vrijdag 24 juli 2020 17:32 
Aan: Griffie <griffie@schagen.nl> 
Onderwerp: RE: beantwoording vragen Lachgas Wens4u 
  
Hoi Luud,  
  
De wijziging van de APV is terug te vinden via deze Link. Het besluit heb ik ook als bijlage toegevoegd.  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-39933.html 
  
Voor het verzoek van mevrouw Bredewold is geen nieuw raadsbesluit nodig. Het kan op zich worden 
gerealiseerd door het college een aanwijzingsbesluit te laten nemen met de volgende strekking: 
“Het college besluit om de gehele gemeente Schagen aan te wijzen als gebied als bedoeld in artikel 
2:55, lid 1, van de Algemene plaatselijke verordening Schagen 2016.” 
Zo’n collegebesluit is de eenvoudigste en daarmee meest efficiënte manier. Maar… het is in de eerste 
plaats aan het college om dat te besluiten. Uiteraard kan vanuit de raad het college worden verzocht 
om zo’n aanwijzingsbesluit te nemen. 
  
Maar. Lachgas is op dit moment nog altijd een legaal middel. Dat betekent dat een algemeen 
lachgasverbod binnen een gemeente naar alle waarschijnlijkheid geen stand zal houden bij de 
rechter. De reden daarvoor is dat er zal moeten worden onderbouwd dat in de hele gemeente 
sprake is van aantasting van de openbare orde of overlast als gevolg van oneigenlijk gebruik van 
lachgas. Die onderbouwing is niet goed te geven, zie onder andere  VNG ledenbrief LBR 20/015 (als 
bijlage toegevoegd).  Het is nog niet duidelijk of en wanneer een eventueel verbod op verkoop tot 
stand komt.  
  
Ik ben na vandaag met vakantie. Mochten er nog meer vragen komen wil je die dan doorsturen naar 
Roel Smidt.  
  
Fijn weekend,  
  
Gr. Ellen  
  
  
  
  
Van: Griffie <griffie@schagen.nl>  
Verzonden: woensdag 22 juli 2020 18:42 
Aan: Ellen Bakker <Ellen.Bakker@schagen.nl> 
CC: Marjan van Kampen <burgemeester@schagen.nl>; Griffie <griffie@schagen.nl> 
Onderwerp: beantwoording vragen Lachgas Wens4u 
  
Dag Ellen, 
  
Ik zie net dat Wens4U gereageerd heeft de beantwoording van de vragen rondom het lachgas (zie 
hieronder). Zie je kans om te reageren op hetgeen door Bredewold naar voren wordt gebracht m.b.t. 
art. 2.55 (Is een en ander wel aangepast in de verordening? En/of gepubliceerd). 
Verder geeft zij aan een verbod voor heel Schagen in de openbare ruimte te willen. Nu is dit een 
politieke vraag en kunnen we dit onderwerp uiteraard gaan agenderen, maar als ik het goed begrijp 
wordt de verkoop van patronen (voor recreatief gebruik) met ingang van 2021 verboden. Maakt dit 
feitelijk een discussie hierover niet overbodig of valt daar nog niets over te zeggen? . 
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Hoor het graag. 
  
Alvast bedankt. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Luud Hooghiemstra 
Raadsadviseur 
gemeente Schagen 
  
Tel.: (0224) 210 512 
Tel.: 06 20 95 94 74 
  
  
  
  
  
Van: Merieke Bredewold <m.bredewold@raadschagen.nl>  
Verzonden: woensdag 22 juli 2020 15:54 
Aan: Griffie <griffie@schagen.nl> 
Onderwerp: Re: beantwoording vragen Lachgas Wens4u 
  
Beste Griffie,  
Bedankt voor het doorsturen van de beantwoording op onze vragen.  
Maar na de APV er op te hebben nageslagen moet ik toch constateren dat het (nog) niet in de APV is 
opgenomen bij Artikel 2.55  
Wij verzoeken dan ook dit zo snel mogelijk hierin aan te passen! 
Ook willen wij graag een verbod voor heel Schagen in de openbare ruimte, niet alleen enkele 
aangewezen locaties. Aangezien zoals het nu verwoord is in de beantwoording ,nog lastiger is om te 
handhaven. 
Als het nodig is om dit eerst in een Oordeelsvormende vergadering te bespreken willen wij u 
verzoeken onze vragen op de agenda te plaatsen van de eerst volgende vergadering. 
  
Met vriendelijke groet, 
Merieke Bredewold 

Verstuurd vanaf mijn iPad 
  

Op 22 jul. 2020 om 10:41 heeft Griffie <griffie@schagen.nl> het volgende geschreven: 

  
Beste fractieleden van Wens4U, 
  
Bijgaand de antwoorden op de eerder gestelde vragen m.b.t. lachgas. 
De griffie stuurt deze mail gelijktijdig naar de overige raads- en steunfractieleden. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Luud Hooghiemstra 
Raadsadviseur/secretaris Rekenkamercommissie Schagen 
gemeente Schagen 
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Tel.: (0224) 210 512 
Tel.: 06 20 95 94 74 
  
 
 
 
 

Griffie 
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Disclaimer: 
Informatie verzonden met dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). 
Indien deze informatie niet voor u bestemd is, wilt u dan de afzender berichten en dit document uit uw bestanden 
verwijderen? De gemeente Schagen sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van 
verplichtingen of rechtsbetrekkingen. 
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