
 

 

 

 

Samenvatting en preadvies motie lachgas in de model-APV 

 

Indienende gemeente(n): Rotterdam 

 

Ondersteunende gemeenten: Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen, Leeuwarden, 

Vlaardingen, Maastricht, Almelo, Alphen a/d Rijn, Haarlem.  

 

Strekking van de motie 

De indieners van de motie stellen dat de politie en gemeentelijke handhavers nu veel tijd kwijt zijn 

met het handhaven op lachgas. Een feitcode zou de handhaving vereenvoudigen.  

 

Het voorstel van de VNG om lachgas op grond van artikel 2:74a van de model APV (het gebruik 

van drugs) te handhaven biedt volgens de indieners van de motie geen duurzame oplossing.  

Opname van een specifiek artikel over lachgas in de model APV van de VNG draagt volgens de 

indieners bij aan een duurzame en effectieve aanpak van het gebruik van lachgas in de publieke 

ruimte.  

 

De motie roept het VNG bestuur op ervoor zorg te dragen dat voor 1 juli 2021 in de model-APV een 

artikel met betrekking tot het verbod op het gebruik van lachgas wordt opgenomen. 

 

Preadvies VNG-bestuur: ontraden.  

 

Toelichting bij het preadvies 

 

Achtergrondinformatie 

We hebben als gemeenten hetzelfde doel voor ogen: een spoedige inwerkingtreding van de 

aangepaste Opiumwetgeving. Deze aanpassing komt niet van de grond, omdat het Rijk aangeeft 

geen geld vrij te kunnen maken voor de handhaving (circa € 20 miljoen). De VNG houdt namens de 

gemeenten maximale druk op het Rijk om dit doel te realiseren. 

 

Zolang die aanpassing niet is gerealiseerd, moet er een oplossing in de APV worden gevonden. De 

VNG heeft voor de gemeenten een modelbepaling (artikel 2:74a) opgesteld. Het zorgt ervoor dat 

gemeenten in ieder geval per 1 juli 2021 kunnen handhaven op het gebruik van lachgas.  

 

Met de huidige bepaling in de model-APV hebben wij een begaanbare weg gevonden. Het 

Openbaar Ministerie stelt per 1 juli 2021 een feitcode open voor de handhaving, zodat het 

uitschrijven van een bestuurlijke strafbeschikking eenvoudiger wordt. Hierover zijn de leden op 12 

mei jl. middels een ledenbrief geïnformeerd.  

 

De VNG blijft intensief in contact met het Openbaar Ministerie, de gemeente Rotterdam en alle 

overige leden over deze gecompliceerde materie. De VNG zal het voorstel van de gemeente 

Rotterdam met het OM bespreken. In veel gemeenten is de handhaving op het gebruik van lachgas 

een belangrijk thema. De huidige modelbepaling is uiteraard aanpasbaar indien nieuwe 

ontwikkelingen daarom vragen.  

 


