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NOORDOOSTPOLDER
Aanwijzingsbesluit lachgasverbodsgebieden Noordoostpolder

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder,

Gelet op artikel 2:48A, 2e lid van de Algemene plaatselijke verordening 
Noordoostpolder,

Gezien het advies van de politie,

Overwegende dat:
- het college gebieden kan 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;
- er voor deze gebieden aanwijzingen moeten zijn van aantasting van de openbare 
orde of het woon- en leefklimaat door het recreatieve gebruik van lachgas als 
roesmiddel, voorbereidingen daartoe of het bij zich hebben van stoffen en 
voorwerpen ten behoeve van dat gebruik;
- voor de aangewezen gebieden er een gerechtvaardigde vrees bestaat voor de 
aantasting van de openbare orde of het woon- en leefklimaat indien deze niet zouden 
worden aangewezen;
-.landelijk in toenemende mate lachgasgebruik geconstateerd wordt bij 
verkeersongevallen;
- recreatief gebruik van lachgas gezondheidsschade veroorzaakt;

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. Dit aanwijzingsbesluit kan aangehaald worden als “Aanwijzingsbesluit 
lachgasverbodsgebieden Noordoostpolder”.
3. Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking.
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Bezwaar maken
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Zorg ervoor dat u het 
bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw 
bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Zet in uw bezwaarschrift ten minste:
• uw naam, woonadres, telefoonnummer en e-maiiadres;
• de datum van uw bezwaarschrift;
• een omschrijving of het nummer van het besluit waar u bezwaar tegen maakt;
• waarom u het niet eens bent met ons besluit;
• uw handtekening.

U stuurt het bezwaarschrift aan de gemeente Noordoostpolder.
Het adres is: Postbus 155, 8300 AD Emmeloord.

Wilt u meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften?
Bel dan met de gemeente Noordoostpolder via telefoonnummer 0527 63 39 11.

Heeft u spoed bij de beoordeling van uw bezwaren?
Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt direct nadat u een bezwaarschrift heeft 
ingediend, een voorlopige voorziening vragen. Daarvoor is nodig dat u spoedeisend belang heeft. Dat 
is het geval wanneer de uitvoering van het besluit gevolgen heeft die niet ongedaan gemaakt kunnen 
worden. Een voorlopige voorziening vraagt u bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Het adres 
is:
Rechtbank Midden Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Zijn er kosten aan verbonden?
Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.
Aan het vragen van een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden.
Op www.rechtspraak.nl vindt u meer informatie over de hoogte van het bedrag.

Digitaal bezwaar indienen
U kunt digitaal bezwaar indienen via www.noordoostpolder.nl/bezwaar-en-beroep.
Hiervoor heeft u een DigiD nodig

http://www.rechtspraak.nl
http://www.noordoostpolder.nl/bezwaar-en-beroep

