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Onderwerp: Maatregelen tegen lachgasgebruik

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 23-09-2019
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. lachgas in de Noordoostpolder gebruikt wordt, met name door jongeren;
2. zorgen in de gemeente bestaan over het gebruik van lachgas door jongeren en 

de effecten daarvan op hun gezondheid, terwijl dit gebruik cijfermatig nog niet in 
kaart is gebracht;

3. patronen voor lachgas en ballonnen in onze gemeente dikwijls op straat, in het 
winkelgebied en in openbaar groen worden achtergelaten, hiermee voor overlast 
zorgen en het milieu ernstig vervuilen;

4. lachgas makkelijk verkrijgbaar is en vaak voor andere doeleinden wordt gebruikt 
dan waar het product voor bedoeld is;

5. uit onderzoek is gebleken dat lachgas schadelijke gevolgen kan hebben voor de 
gezondheid, zeker in combinatie met andere middelen;

6. dit niet alleen uit onderzoek is gebleken, maar ook uit diverse voorvallen en 
incidenten in het afgelopen jaar die daarmee het landelijke nieuws hebben 
gehaald;

7. lachgasgebruik nog vaak wordt gezien als onschuldig en niet als drugsgebruik,

van mening dat
1. maatregelen tegen lachgasgebruik gewenst zijn in verband met de signalen over 

en overlast van lachgasgebruik, alsmede de gezondheidsrisico's ervan;
2. zolang landelijk geen maatregelen worden getroffen tegen lachgasgebruik, de 

gemeente hierin haar verantwoordelijkheid behoort te nemen;
3. de gemeente mogelijkheden heeft om het lachgasgebruik in kaart te brengen;
4. de gemeente mogelijkheden heeft om het gebruik van lachgas te ontmoedigen, 

onder andere via preventie, het in gesprek gaan met aanbieders van lachgas en 
het aanpassen van de APV,

verzoekt het college
1. het lachgasgebruik in kaart te brengen, waarbij het lachgasgebruik onder 

jongeren specifiek aandacht krijgt;
2. een preventie- en voorlichtingscampagne over lachgas op te starten;
3. de APV aan te passen in verband met hinderlijk gebruik, overlast en 

milieuschade, alsmede een verbod op gebruik en verkoop van lachgas bij 
evenementen en festivals te bewerkstelligen;

4. het gesprek aan te gaan met aanbieders van lachgas met als doel afspraken te 
maken over terughoudendheid bij het aanbieden van lachgaspatronen 
(maximumaantal, niet zichtbaar plaatsen, geen verkoop aan minderjarigen);

5. Eind 2019 een terugkoppeling te geven, met daarin de tot dan toe behaalde 
resultaten, evenals een tijdpad voor de realisatie van de dan eventueel nog niet 
afgeronde acties

en gaat over tot de orde van de dag.
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