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Ook in onze gemeente worden vaak en in toenemende mate in de openbare ruimte 

ampullen gevonden die wijzen op lachgasgebruik. Zomaar wat losse ampullen in de 

Lange Nering, een hoopje ampullen in de Wellerwaard en wellicht worden er ook nog wat 

ampullen netjes in de afvalbakken gegooid. Het recreatief gebruik van lachgas is de 

laatste jaren flink toegenomen. Met name onder de jeugd is het middel populair. Niet 

alleen binnen de gemeentegrenzen, maar ook erbuiten gebruiken jongeren uit onze 

gemeente lachgas. Denk aan festivals en evenementen.  

 

Het gebruik van lachgas is niet zonder risico. Duizeligheid, hoofdpijn, tintelingen van 

handen en voeten, misselijkheid, verwardheid en craving komen regelmatig voor en 

hebben vaak te maken met kortdurend zuurstoftekort. De combinatie met alcohol is 

ronduit gevaarlijk. Excessen zijn er ook. De brandwondencentra meldden dat in drie 

weken tijd veertien personen zijn opgenomen met ernstige vrieswonden aan de 

binnenkant van de bovenbenen. Extreem gebruik kan ernstige schade aan het 

ruggenmerg opleveren, aldus revalidatiearts Christof Smit.  

 

Verder zijn er ook effecten voor de leefomgeving. Neem het zwerfafval dat ontstaat na 

gebruik. Bovendien is het gebruik van lachgas ook nog eens schadelijk voor het klimaat 

vanwege de broeikaswerking van N2O.  

 

https://www.trimbos.nl/actueel/blogs/blog/lachgas-wat-kun-je-er-als-gemeente-wel-mee 

https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1631-lachgas-van-zorgen-naar-

acties 

https://nos.nl/artikel/2280836-brandwondencentra-zien-nieuwe-trend-ernstige-

vrieswonden-na-gebruik-lachgas.html 

https://www.ad.nl/gezond/zware-gebruikers-van-lachgas-riskeren-een-

verlamming~a04b0517/ 

https://www.ad.nl/gezond/groeiende-zorg-kabinet-over-gebruik-lachgas-extra-

onderzoek-naar-risico-s~a224a730/ 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/gemeenten-vragen-om-landelijk-beleid-

lachgas~b8272bf2/ 

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/enrome-stijging-van-lachgasgebruik-is-een-ramp-

voor-het-klimaat/ 

https://www.nporadio1.nl/feit-of-fictie/14513-het-massale-gebruik-van-lachgas-is-net-

zo-vervuilend-als-vliegen 

 

 

Naar aanleiding van deze signalen en berichtgeving heeft de CU-SGP-fractie de volgende 

vragen aan het college: 

 

Vragen: 

 

1. Is het college bekend met het onderzoeksrapport Roes met een luchtje van het 

Trimbos-instituut en de Handreiking Lachgas: Van zorgen naar acties die in aansluiting 

https://www.trimbos.nl/actueel/blogs/blog/lachgas-wat-kun-je-er-als-gemeente-wel-mee
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daarop in juli 2018 is uitgebracht? Wat vindt het college van dit rapport en de 

handreiking? Is het college het met ChristenUnie-SGP eens dat de door het rapport 

genoemde stijging van het gebruik van lachgas reden is tot zorg? Zo ja, wat heeft het 

college tot nu toe gedaan met deze zorg? 

Er is bestuurlijk nadrukkelijk aandacht voor middelengebruik en de effecten daarvan. 

De signalen uit dit rapport en handreiking zijn bij ons en onze uitvoeringspartners (met 

name Tactus) bekend. In onze gemeente is geen aanwijsbare toename van 

middelengebruik, wel een kleine verschuiving van het soort middel dat wordt gebruikt.  

Het college ziet middelengebruik als een zorgelijk iets. Daarom ook bestaat er een 

preventieve  aanpak van middelengebruik in onze gemeente, waar lachgasgebruik ook de 

aandacht heeft. 

 

Hoewel wij te maken hebben met het feit dat lachgas landelijk wordt gekwalificeerd als 

vallend onder de voedsel en warenwet hebben we aandacht voor deze situatie. In dat 

kader onderzoeken we de mogelijkheid om in onze ecenementenvergunningen op te 

nemen dat het vanuit de organisatie aanbieden en/of verkopen van geestverruimende of 

verslavende middelen zoals lachgas niet is toegestaan.  

 

2. Hoe duidt het college het feit dat lachgasgebruik zeer schadelijk is voor het klimaat? 

Ziet het college hierin een (extra) reden om in te zetten op het verminderen van het 

lachgasgebruik? 

Bekend zijn de schadelijke effecten van lachgasuitstoot op het milieu. Met name bij de 

productie van lachgas blijkt relatief veel lachgas vrij te komen.. Lachgas is niet 

meegenomen in globale, europese of landelijke richtlijnen voor uitstoot. Regelgeving 

hieromtrent zou ook op landelijk of europees niveau een plek moeten krijgen.  

3. Heeft het college zicht op het lachgasgebruik in gemeente Noordoostpolder? Wat is de 

stand van zaken? Wijkt het beeld af van het landelijke beeld? Als het college geen of 

nauwelijks zicht heeft op het lachgasgebruik binnen onze gemeente, is het college dan 

bereid om het lachgasgebruik in kaart te brengen? 

Uit een eerste inventarisatie blijkt dat het middelengebruik in de noordoostpolder niet erg 

is toegenomen, maar dat er wel een kleine verschuiving van middelgebruik is te zien. In 

de aanpak van middelengebruik, , is deze verschuiving meegenomen. De meest recente 

cijfers over middelengebruik onder jongeren vindt u op www.eengezonderflevoland.nl   

4. Is er zicht op de wijze van verkrijgen van lachgas? De verkoop via internet is lastig in 

kaart te brengen, maar hoe staat het met de verkoop via winkels, horeca en op 

evenementen? Is dit onderzocht? Is het college bereid om maatregelen te nemen 

zodat verkoop van lachgas aan banden gelegd wordt en het gebruik ontmoedigd? Zo 

ja, welke maatregelen? Zo nee, waarom niet? 

Nee, wij zijn hier niet voor verantwoordelijk; dit betreft een zaak voor het Rijk.  

5. Een belangrijke conclusie van het onderzoek van het Trimbos-instituut is dat er veel 

meer voorlichting nodig is rond lachgasgebruik. In hoeverre wordt erin in preventie- 

en voorlichtingsprogramma’s in onze gemeente aandacht besteed aan het gebruik van 
lachgas? Is het college bereid om, in overleg met partners, in te zetten op een 

campagne om het lachgasgebruik tegen te gaan en jongeren bewust te maken van de 

risico’s ervan? 

Lachgas is onderdeel van onze preventieve en curatieve aanpak van middelengebruik. 

Een campagne gericht op slechts een van de middelen doet tekort aan de preventieve 

werking van de brede preventieve aanpak. Wel onderzoeken we, zoals hierboven 

genoemd, de mogelijkheden om verkoop/ aanbod op evenementen niet toe te staan.  

 

Datum beantwoording vragen: 28 mei 2019 

Contactpersoon: Linda Breet/ Hugo Bos 

E-mail adres:  l.breet@noordoostpolder.nl 

/ 

h.bos@noordoostpolder.nl  

Tel: 06 13326885 
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