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Geachte collega,

Het toenemende gebruik, van lachgas baart mij, college en raad van de gemeente Arnhem 
zorgen. Het gebruik is een risico voor de gezondheid en kan tevens problemen opleveren voor 
de openbare orde en veiligheid, verkeersveiligheid en het milieu. Uit onze collegiale contacten 
en berichten in de media blijkt dat deze zorg breed in het land gedeeld wordt. De laatste 
maanden heb ik uitgezócht welke mogelijkheden er zijn om de verkoop en/of het gebruik aan 
te pakken. De mogelijkheden die daarbij naar voren zijn gekomen, wil ik middels deze brief 
graag met u delen.

Verkoop in strijd met voorkomen gevaren
De Wet Milieubeheer (hierna Wm) biedt mogelijkheden om de verkoop van lachgas in (horeca) 
inrichtingen en in de detailhandel.aan te pakken, De verkoper van,lachgas is op basis van de 
Wm verplicht om (mogelijke) gevaren voor mens of voor het milieu te voorkomen of te 
beperken. Omdat het gebruik wel degelijk gevaren kent, handelt de verkoper in strijd met de 
Wm. Daarnaast vindt het verstrekken van lachgas vanuit een tank plaats. Hierop staat 
nadrukkelijk dat het gas niet voor inhalatie is bedoeld.

Waarschuwen en handhaven
Om een einde maken aan de verkoop van lachgas in onze (horeca) inrichtingen en in de 
toekomst mogelijk ook binnen de detailhandel, bezoeken we zeer spoedig de inrichtingen met 
een horecaexploitatievergunning waarvan bekend is dat zij lachgas verkopen. Daarna treden 
we handhavend op jegens de horeca-inrichtingen die zich niet houden aan de regels van de 
Wet milieubeheer.
Voor zover ons bekend is deze aanpák nieuw in Nederland. Dit betekent dat wij jurisprudentie 
ontwikkelen als een procedure volgt.

Ook verbod lachgaspatrònen
Op dit moment vindt in de horeca verkoop van lachgas plaats. Met een gasfles worden 
ballonnen met lachgas gevuld en vervolgens verkocht. Mochten er horeca-inrichtingen 
overgaan tot verkoop van lachgas vanuit lachgaspatronen, dan biedt het verbod van 
kleinhandel. vanuit een horecalokaliteit. op grond van de Drank- en Horecawet 
aanknopingspunten de ondernemers aan te pakken.
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Verkoop op straat
In de media zijn berichten verschenen over de problemen die gemeenten hebben bij het 
verbieden van de verkoop van lachgas op straat. In de gemeente Arnhem zijn recentelijk ook 
verkopers geweest die probeerden om in het horecaconceritratiegebied lachgas op straat aan 
de man te brengen.

Aangezien in Arnhem al járen een ventverbod geldt in een bepaald gebied waarbinnen ook 
het horeca-concentratiegebied valt, kan de politie hiertegen kordaat optreden.

Mogelijkheden in de APV
Politie en handhaving treden op tegen individuele personen die hinder veroorzaken na 
gebruik van lachgas. Het heeft juist onze voorkeur om de verkoop van lachgas aan banden te 
leggen, omdat wij dat het meest effectief vinden. Dat vraagt immers minder 
handhavingscapaciteit en we bereiken indirect een grotere groep gebruikers. Voor het gebruik 
van lachgas bevat onze APV 2 mogelijkheden waarover ik u tevens graag informeer.
Op grond van artikel 2.4.11a is geregeld dat hinderlijk gebruik van drugs verboden is op de 
weg, die deel uitmaakt van een door het college bij besluit aangewezen gebied. Bij deze 
aanwijzing dient het college aan te geven om welke drugs het gaat. Drugs is in deze 
gedefinieerd als "Een verdovend of hallucinerend middel". Desgevraagd heeft de Veiligheids- 
en Gezondheidsregio Gelderland-Midden aangegeven dat lachgas een middel is dat gebruikt 
wordt om verdovende en hallucinerende effecten op te wekken. Zodoende zou het college 
onderbouwd in bepaalde gebieden een verbod voor het gebruik van lachgas kúnnen instellen. 
De APV verbiedt ook hinderlijk gedrag op of aan de weg (artikel 2.4.10, eerste lid) en hinderlijk 
gedrag bij of in gebouwen (artikel 2.4.12.a, eerste lid). In gevallen waarbij hinder ontstaat door 
lachgas, kan tegen de gebruikers ervan worden opgetreden.

Wij zijn er van overtuigd dat de Wet Milieubeheer en de bepalingen in de APV ons 
mogelijkheden biedt om de verkoop, het gebruik en overlast van lachgas aan te pakken. Mocht 
u naar aanleiding van deze brief meer achtergrondinformatie willen, neemt u dan contact op 
met onze afdeling veiligheid via mailadres veiligheid@arnhem.nl.

Met vriendeliike aroet.

A. Marcouch 
Burgemeester


