
Bijlage bij ledenbrief 21/035 

 

 

Omzetting in VNG model-APV van facultatieve bepaling naar modelbepaling, artikel 2:74a Openlijk 

drugsgebruik 
 

 

Hoofdstuk 2. Openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en milieu model-APV, Afdeling 11 

Drugsoverlast: 

Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik 
Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek 

toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop 

gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of 

ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben. 

 

Toelichting 

Op sommige plaatsen in de publieke ruimte ervaren mensen hinder, overlast en gevoelens 

van onveiligheid doordat op die plaatsen drugs worden gebruikt. Een aantal gemeenten heeft 

daarom al enkele jaren een bepaling in de APV opgenomen waarbij openlijk drugsgebruik 

wordt verboden. De rechtspraak is een aantal jaren wisselend geweest, waarbij in een aantal 

gevallen zo’n bepaling onverbindend werd geacht omdat de rechter van oordeel was dat door 

de overlap met de Opiumwet (men kan immers verboden substanties niet gebruiken zonder 

deze – in strijd met de Opiumwet – voorhanden te hebben) de bovengrens van de 

gemeentelijke regelgevende bevoegdheid werd geschonden. Maar inmiddels is er een 

rechterlijke consensus ontstaan waarbij zo’n bepaling, omwille van de openbare orde, dus met 

een ander motief dan de Opiumwet, toelaatbaar wordt geacht. Zie over de betekenis van 

‘daarop gelijkende waar’ het gestelde bij de toelichting op artikel 2:74* 

 

*de toelichting op artikel 2:74 APV 

Bij “daarop gelijkende waar” kan bijvoorbeeld worden gedacht aan nieuwe middelen die al 

wel worden gebruikt (denk aan lachgas), maar nog niet op de lijst voorkomen en waartegen 

wel moet worden opgetreden of aan nepdrugs (bijvoorbeeld waspoeder). Het is dan van 

belang dit goed te motiveren. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Feitomschrijving  
zoals door de Commissie Feiten en Tarieven zal worden opgenomen in het feitenboekje:  
 

“Op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk 
gebouw, al dan niet binnen een door het college of de burgemeester aangewezen gebied, op 
softdrugs gelijkende waar gebruiken (lachgas)” 

 

Deze feitcode zal derhalve worden gebaseerd op art. 2:74a Openlijk drugsgebruik zoals deze nu 

geldt. Het artikel (in combinatie) met de bijbehorende toelichting voldoet. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 



Schrapping uit VNG model-APV Voorbeeldartikel 2:48a Lachgasverbod 

 
Hoofdstuk 2. Openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en milieu model-APV, Afdeling 8 
Maatregelen ter voorkoming van overlast, gevaar of schade 
 
Artikel 2:48a Lachgasverbod 
1. Het is verboden op een openbare plaats distikstofmonoxide (lachgas) recreatief als roesmiddel te 
gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of 
stoffen bij zich te hebben, indien dit gepaard gaat met overlast of andere gedragingen die de 
openbare orde verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig beïnvloeden of anderszins hinder 
veroorzaken. 
2. Het is verboden op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college ter 
bescherming van de openbare orde of het woon- en leefklimaat aangewezen gebied 
distikstofmonoxide (lachgas) recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te 
verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben. 
3. Het college kan in het aanwijzingsbesluit het in het tweede lid bedoelde verbod beperken tot 
bepaalde tijden. 
 

 


