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Betreft: Verbod lachgas 
 
 
Geacht college, 
 
‘Artsen slaan alarm over lachgas: zware hartinfarcten onder twintigers’. Deze zorgwekkende kop was 
26 maart jongsleden te lezen in Het Parool. Overvloedig gebruik van lachgas, zo staat er verder in dit 
artikel, kan niet alleen het zenuwstelsel aantasten, maar leidt ook tot bloedstolsels met hartinfarcten 
en andere vaatafsluitingen als gevolg. Artsen slaan alarm over lachgas: zware hartinfarcten onder 
twintigers | Het Parool 
 
Demissionair staatsecretaris Blokhuis kondigde eind 2019 naar aanleiding van een advies van de 
drugsbeoordelingscommissie CAM aan dat er een landelijk lachgasverbod zou komen. De 
nagestreefde ingangsdatum van 1 januari 2021 bleek echter onhaalbaar. Wanneer het verbod nu in 
zal gaan blijft onduidelijk. Daardoor zien veel gemeenten zich genoodzaakt zelf een verbod in te 
stellen via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 
  
De CDA-fractie ziet graag, ingevolge van artikel 53 van het reglement van orde, de navolgende vragen 
schriftelijk beantwoord: 
 

1. Deelt het college de zorgen van het CDA over de gevaren van lachgas (distikstofmonoxide) en 
zo ja hoe uiten deze zorgen zich? 

2. Heeft het college contact over deze drug met de landelijke overheid om gebruik te 
ontmoedigen en het gebruik, handel of productie van deze drug strafbaar te stellen? Zo ja, 
waar bestaat dit contact dan uit? 

3. Wat gaat het college, naast preventie, doen om, het gebruik en de overlast van lachgas in 
onze gemeente tegen te gaan? 

4. Bent u bereid net als veel andere gemeenten niet langer op het landelijk verbod te wachten, 
maar op zeer korte termijn voor onze gemeente met een voorstel voor een (gedeeltelijk) 
verbod te komen? 

 
 
Namens de CDA-fractie, 
Wendy van Ooijen – van Breugel 
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