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ONDERWERP
Raadsinformatiebrief: beleid m.b.t. recreatief lachgasgebruik n.a.v. motie Lachgas is geen 
lachertje

Geachte heer/mevrouw,

Op 30 januari 2020 is de motie ‘Lachgas is geen lachertje’ aangenomen in de gemeenteraad. 
Deze brief is bedoeld om u te informeren over de aanpak die de gemeente hanteert als het 
gaat om het bestrijden van overlast, veroorzaakt door recreatief gebruik van lachgas in 
Vlissingen.

Opgemerkt dient te worden dat er in Vlissingen op dit moment geen locaties bekend zijn 
waar sprake is van verstoring van de openbare orde uitsluitend door het gebruik van 
lachgas. Het gaat over het algemeen om problematiek die breder is dan alleen 
lachgasgebruik. Het lokale samenwerkingsverband gemeentelijke handhaving, politie en 
1nul1 krijgt incidenteel signalen en klachten binnen van het gebruik van lachgas. Daarbij 
moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het aantreffen van lachgaspatronen en ballonnen op 
afgelegen parkeerplekken en (hang)plekken. In dergelijke gevallen weten deze partners 
goed hoe te handhaven middels de huidige APV. Daarnaast zijn er geen 
horecagelegenheden in Vlissingen waar lachgas wordt aangeboden. 

Samengevat bestaat de aanpak van eventuele overlast door gebruik van lachgas uit de 
volgende juridische en beleidsmatige handvatten:

- Wanneer er overlast ontstaat op bepaalde locaties voorziet de huidige APV in veel 
gevallen. U kunt daarbij denken aan overlast door hinderlijk gedrag op openbare 
plaatsen, overlast door verkoop in de openbare ruimte en bijvoorbeeld veroorzaakt 
door een vergunningsverplichting evenement. 

De gemeente gaat toezien op een verbod op de verkoop van lachgas in vergunningen van 
evenementen waarbij het aannemelijk is dat lachgas verkocht zou kunnen worden.

- In geval van ernstige overlast in de nabije omgeving van een avondwinkel kan de 
intrekking van de ontheffing van een avondwinkel worden ingezet op grond van de 
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Winkeltijdenwet in samenhang met de Verordening Winkeltijden Vlissingen 2019. In 
Vlissingen hebben we op dit moment geen avondwinkel.

- Bij overlast door verkoop van lachgas in een inrichting o.b.v. de Drank-
horecawetgeving (Dhw) kan de Dhw-vergunning in verband met gevaar voor de 
openbare orde, veiligheid of zedelijkheid worden ingetrokken. (Mogelijk ook omdat er 
in strijd is gehandeld met het verbod op kleinhandel). Bij gebruik ter plaatse van de 
Dhw-inrichting: de gemeenteraad kan op grond van art. 25a lid 2 onder b Dhw bij 
verordening de burgemeester de bevoegdheid toekennen om voorschriften op te 
nemen die verband houden met de preventie van gezondheidsrisico’s.

- De gemeente kan handhavend optreden vanwege de overtreding van art. 9.2.1.2. 
Wet milieubeheer (Wm). Deze vangnetbepaling uit de Wm bevat een zorgplicht om 
(mogelijke) gevaren voor mens of voor het milieu te voorkomen of te beperken voor 
degene die beroepshalve een stof aan een ander ter beschikking stelt. Deze aanpak 
is niet onomstreden en zal in de rechtspraak mogelijk verder uitkristalliseren.

- In het volksgezondheidsbeleid is aandacht voor voorlichtende activiteiten over 
verslavingsgevoelige middelen en/of activiteiten, zoals het gebruik van lachgas. De 
preventietak van Emergis, 1nul1, geeft preventieve voorlichting op scholen in 
Vlissingen. Ze doen dat op middelbare scholen en Scalda al specifiek met betrekking 
tot lachgasgebruik. Op basisscholen wordt er voorlichting gegeven over alcohol en 
drugsgebruik in het algemeen. Op dit moment wordt het opnemen van lachgas als 
thema in de reguliere preventie- en voorlichtingsactiviteiten als voldoende geacht. 
Uiteraard worden de landelijke ontwikkelingen rondom recreatief lachgasgebruik 
gevolgd.

Gezien het bovenstaande is het niet onze intentie een onderzoek te starten naar het 
tegengaan van recreatief lachgasgebruik in de openbare ruimte en horeca. Of om een nieuw 
voorlichtingsprogramma te starten. Wel blijven we de landelijke ontwikkelingen rondom 
effectieve beleidsmaatregelen volgen. Indien er nieuwe maatregelen worden geïntroduceerd, 
zullen wij die uiteraard implementeren. 

Wij vertrouwen er op dat u met deze informatiebrief voldoende bent ingelicht over de aanpak
die de gemeente hanteert bij eventuele overlast door recreatief gebruik van lachgas.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar




