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Onderwerp: Aanwijzingsbesluit lachgasverbodsgebieden 
 
Voorgesteld besluit 

1. De volgende gebieden in Noordoostpolder aan te wijzen waar het verboden is om op 
openbare plaatsen lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te 
verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben:  
- de bebouwde kommen;  
- recreatiegebieden; 
- carpoolplaatsen; 
- op wegen buiten de bebouwde kommen; 
- binnen een straal van 250 meter van een evenement, als bedoeld in artikel 2:24, van de 
Algemene plaatselijke verordening Noordoostpolder. 

2. De raad informeren. 
 
Inleiding 
Op 13 december 2021 stelde de raad de gewijzigde APV vast. Hierin is nu een verbodsartikel over 
lachgas opgenomen. Op grond van dit artikel kan het college gebieden aanwijzen waar het verboden 
is om op openbare plaatsen lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe 
te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben.  
 
Doelstelling 
Gebruik van lachgas als roesmiddel en overlast als gevolg daarvan tegengaan 
 
Argumenten 

2.1 Recreatief gebruik van lachgas is niet wenselijk 
Het gebruik van lachgas als roesmiddel, hoewel bij wet nog niet verboden, leidt tot overlast in 
de openbare ruimte, soms ook ongelukken (in het verkeer) en is schadelijk voor de gebruiker. 
Op lange termijn kunnen zelfs ernstige gezondheidsklachten ontstaan. Het aanwijzen van 
verbodsgebieden draagt bij aan de aanpak van lachgasgebruik, zowel in preventief als 
repressief opzicht. 

2.2 Dit aanwijzingsbesluit vergroot de handhavingsmogelijkheden 
Op grond van de APV kan al gehandhaafd worden op het gebruik van lachgas als roesmiddel. 
Er moet echter sprake zijn van overlast als gevolg van dat gebruik. Met het aanwijzingsbesluit 
hoeft geen overlast geconstateerd te worden. Alleen al op het gebruik of voor handen hebben 
van lachgas kan dan gehandhaafd worden. Met dit aanwijzingsbesluit doet het college het 
maximaal haalbare wat betreft handhaving op dit moment. 

 
Kanttekeningen 
1.1 Een landelijk verbod op lachgas komt eraan 
Naar verwachting wordt lachgas in de loop van 2022 opgenomen in de Opiumwet. Het recreatief 
gebruik ervan wordt dan landelijk verboden. Handhaving op basis van de APV is dan niet meer aan de 
orde. Tot het zover is, biedt het aanwijzingsbesluit de hoogst haalbare mogelijkheden voor 
handhaving. 
 
Planning/Uitvoering 
Na uw besluit publiceren we het aanwijzingsbesluit via de gebruikelijke kanalen. De dag na 
bekendmaking is deze van kracht. 
 
Bijlagen 
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