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1 Onderwerp: 1 Plan van aanpak lachgas 

Kennisnemen van: 
Het vastgestelde plan van aanpak tegen de verkoop en het gebruik van lachgas. 

Beste raadsleden, 

In het afgelopen jaar is lachgas veelvuldig in het nieuws geweest. Over het gebruik van 
lachgas heeft u vragen gesteld en een motie ingediend. Aan u is toegezegd om met een 
algeheel plan van aanpak te komen om verkoop en gebruik van lachgas te beperken. 
Hieronder volgt een toelichting. 

Beperken van de verkoop en het gebruik van lachgas 
In het plan van aanpak zijn maatregelen opgenomen die zowel de verkoop als het gebruik 
van lachgas beperken. Om de verkoop van lachgas te beperken zullen afspraken met 
verstrekkers van lachgas in de horeca worden gemaakt en wordt een ventverbod in de APV 
opgenomen. Afdeling VVH bekijkt nog wat nodig is en of er voldoende capaciteit en 
middelen beschikbaar zijn om te handhaven op basis van de Wet Milieubeheer en de Drank 
en Horecawet. 
Door een verbod op het hinderlijk gebruik van lachgas voor personen, de openbare orde en 
veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in de APV op te nemen kan tegen het gebruik 
van lachgas worden opgetreden. 

Verstrekkers binnen de horeca 
De verstrekkers van lachgas binnen de horeca worden actief betrokken om tot een breed 
gedragen aanpak te komen. Er zullen gesprekken met verstrekkers worden gevoerd om 
vrijwillige afspraken te maken over het beperken van de verkoop van lachgas. 

APV wijzigingen 
In de APV zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben tot lachgas en het 
mogelijk maken om te handhaven. In de APV is een verbod op het gebruik van lachgas 
opgenomen als daardoor hinder voor personen, de openbare orde en veiligheid, de 
volksgezondheid of het milieu ontstaat. Daarnaast wordt in de APV een ventverbod 
opgenomen als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid 
in gevaar komt. 
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Voorlichting 
Voorlichting aan ouders en jongeren is een belangrijk onderdeel van dit plan van aanpak. 
Via social media worden video's gedeeld, die beschikbaar worden gesteld door het Trimbos 
instituut. Deze video's richten zich op het gebruik van lachgas en de schadelijke effecten 
daarvan en zijn gericht aan ouders en jongeren. Daarnaast wordt in de werkgroep 
middelengebruik onderzocht welk materiaal of welke acties beschikbaar zijn om jongeren 
voorlichting te geven over het gebruik van lachgas. 

Wet Milieubeheer en Drank- en Horecawet 
Een aantal gemeenten pakken de verkoop van lachgas in horecagelegenheden aan door te 
handhaven op basis van artikel 9.2.1.2 van de Wet Milieubeheer en artikel 14 van de Drank 
en Horecawet. De Wet Milieubeheer stelt dat de verstrekker van een stof gevaar voor mens 
en milieu moet voorkomen. De Drank- en Horecawet verbiedt kleinhandel in een 
horecagelegenheid. Afdeling VVH is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan en 
onderzoekt nog wat hier allemaal bij komt kijken en of dit voor gemeente Harlingen te 
realiseren is. 

Landelijke discussie over wet- en regelgeving 
De landelijke discussie over wet- en regelgeving wat betreft lachgas is nog volop aan de 
gang. Deze discussie wordt op nauwe voet gevolgd. In afwachting van ontwikkelingen in 
deze discussie, beleid van de VNG en/of nadere wet- en regelgeving van de overheid 
bordu,,yrt g7ente Harlingen voort op dit plan van aanpak. 
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