
Motie Verbod op oneigenlijk lachgas gebruik en verkoop in de openbare 

ruimte

Agendapunt: Motie 01.07.21

Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.

Indiener(s): Jeanette Elstak (CDA), Marco Bennink (Lokaal Belang)

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 1 juli 2021,

Constaterende dat: 
1. sinds de uitspraak van de Hoge Raad in februari 2016 lachgas (distikstofmonoxide N2O) niet 

meer onder de Geneesmiddelenwet valt maar onder de Warenwet; 
2. lachgas in patronen, flessen en cilinders verkocht wordt via detailhandel, online verkoop- en 

bezorgdiensten, groothandel én in het uitgaanscircuit; 
3. het gebruik van lachgas onder jongeren en jongvolwassenen de laatste jaren flink gestegen is, 

kan leiden tot gezondheidsrisico’s en combinatiegebruik van lachgas en alcohol (of andere 
verdovende middelen) gevaarlijk is; 

4. er steeds meer meldingen van overlast zijn, door gebruik op straat en rondslingerende 
patronen en gebruikte ballonnetjes; 

5. -uit cijfers van de politie blijkt dat er een sterke toename van lachgasgebruik in het verkeer is. 
6. de handel, het gebruik en de risico’s zijn sinds de uitspraak van de Hoge Raad toegenomen, 

terwijl handhaving bijna niet meer mogelijk is. 

Overwegende dat: 
1. de problemen ten gevolge van handel en gebruik van lachgas zich in de openbare ruimte 

openbaren;
2. de verkoop en het oneigenlijk gebruik van lachgas kan worden ingeperkt of gestopt op basis 

van de APV wanneer de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of het milieu in gevaar 
komt; 

3. ook bepaalde locaties waar gehandhaafd wordt op verkoop en/of overlast aangewezen 
kunnen worden. 

Verzoekt het college: 
a. Een verbod in te stellen op oneigenlijk gebruik van Lachgas in de APV van de gemeente 

Oude IJsselstreek op te nemen, voor de handel op openbare locaties en het verbod op 
oneigenlijk gebruik van lachgas op openbare locaties. 

Verzoekt de burgermeester:
a. Dit onder de aandacht te brengen bij de Achterhoek Board ten einde een regionale aanpak in 

de Achterhoek te realiseren. 

en gaat over tot de orde van de dag.

Lotte Pragt Miranda Steentjes
CDA Lokaal Belang


