
             

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreft:  

Schriftelijke vragen (art. 38) aan College van B&W m.b.t. gebruik recreatief lachgas 

 

Culemborg, 25 november 2019 

 

 

Geacht College, 

 
Afgelopen woensdag was lachgas één van de onderwerpen tijdens het jongerendebat. In het debat 
verschilden de meningen over de aanpak van het probleem, maar duidelijk is dat er iets aan het 

probleem gedaan moet worden. 

 
Recreatief  gebruik van lachgas kent landelijk een stijgende trend, zo ook in Culemborg. De toename 
van het gebruik vindt het CDA vanuit verschillende oogpunten zeer zorgwekkend; de 

volksgezondheid, verkeersveiligheid en de vervuiling. Deze zorg werd bevestigd tijdens het 
jongerendebat van 20 november jl. De patronen vervuilen de natuur en zorgen daarnaast ook voor 
onveilige situaties, mede op het gebied van verkeersveiligheid. Verkeersdeelnemers  kunnen na het 

gebruik van lachgas nog urenlang suf  en onoplettend zijn. Verder wordt nu steeds  duidelijker dat de 
nadelige gevolgen voor jongere gebruikers groter zijn dan gedacht, er daadwerkelijk  hersenschade 
kan ontstaan, en daarmee lachgasgebruik met recht gevaarlijk genoemd kan worden.  

 
Wat het CDA betref t wordt het recreatief  gebruik van lachgas een halt toegeroepen. Op grond van 

artikel 38 van het reglement van orde stelt het CDA het College van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Culemborg de volgende vragen: 
1. Hoe duidt het college de toename van het gebruik van lachgas, bezien vanuit zowel 
verkeersveiligheid, volksgezondheid en vervuiling? 

2. Is in beeld hoeveel lachgas in Culemborg gebruikt wordt? Zijn er cijfers over het aantal 
verwondingen die (in)direct een gevolg zijn van het gebruik (zoals brandwonden die ontstaan bij het 
vasthouden van koude tanks of  verkeersongelukken)? Zo nee, is het college voornemens dit te gaan 

onderzoeken?  
 
Naast de mogelijkheid zelf  patronen bij groothandels en andere winkels te kopen, is er ook grootcircuit 
waarin bijvoorbeeld patronen en ballonnen via telefoonnummers of  facebookpagina’s per koerier 

besteld worden. 
3. Is in beeld hoe lachgas verkocht en verspreid wordt? In het laatste geval zullen hoeveelheden 
lachgas ook opgeslagen worden in bedrijfsgebouwen of  in woonwijken. Is bekend of  dergelijke 

locaties zich in Culemborg bevinden en waar? Zo nee, is het college voornemens dit te onderzoeken? 
 
Lachgas is in principe vrij verkrijgbaar, vanuit het Rijk hebben de gemeenten beperkte mogelijkheden 
om in te grijpen. Er kunnen echter wel ontmoedigende maatregels genomen worden, zoals de 

gemeente Haarlem die ‘vrije zones’ ingesteld heef t waar op bepaalde tijden geen lachgas verkocht  
mag worden en het transport van gehele tanks in Haarlem niet overal mag. (Leidsch Dagblad, 29/4) 
4. Denkt het college aan dergelijke maatregelen zoals een APV-verordening? Wat is hierbij de 

overweging? 
5. Bij bepaalde festivals in andere Nederlandse steden is het gebruik van lachgas verboden. Ziet het 
college mogelijkheden om met organisaties van evenementen in overleg te gaan dit te verbieden of  

ontmoedigen of  in de evenementenvergunning een verbod op lachgas op te nemen? Zo nee, wat is 
hierbij de overweging? 
6. Denkt het college verder nog aan andere ontmoedigende maatregelen, zoals voorlichting aan 

jongeren? 

 

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet. 

 

Namens de fractie van CDA Culemborg, 
  

Nicolien de Geus      


