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Onderwerp

Beantwoording art. 40 vragen Reglement van

Orde Gemeenteraad over gebruik van lachgas

Geachte mevrouw Romeijn,

U heeft op I5 september jl. op basis van art¡kel 40 van het Reglementvan Orde

Gemeenteraad een aantal vragen gesteld over het gebruik van lachgas binnen de gemeente

Hieronder beantwoorden wij uw vragen verder puntsgewijs

l. ls het college bekend met de signalen van de politie en van inwoners over overlast
door gebruik van lachgas?

Ja, dit is bekend. Onze Cebiedsadviseurs en BOA's herkennen deze signalen. Het gebruik van

lachgas in parken en wijken is wel meer zichtbaar dan dat van andere genotmiddelen vanwege

de lachgaspatronen die op straat blijven liggen. Maar het is wel noodzakelijk om overlast door
lachgas in perspectief te plaatsen ten opzichte van de overlast door andere genotmiddelen

zoals bij alcohol en drugs. De beïnvloeding van bijvoorbeeld drugs en alcohol duurt vaak

langer en heeft vaak een groter effect op het gedrag van de gebruiker.

2. Erkent het college dat deze bijwerkingen een slechte invloed hebben op de gezondheid

van jongeren?

Lachgas is een kleurloos gas met een verdovende werking. Het komt voor in lachgaspatronen,

ook wel bekend als slagroompatronen. Met de patronen kunnen ballonnen worden gevuld,

waarna het vanuit de ballon wordt ingeademd. Door het in- en uitademen in de ballon kun je

een tijdelijk tekort aan zuurstof krijgen Het gas zorgt voor een kortdurende roes en een sterk,

maar kortdurend gevoel van euforie.

Het effect van het middel wordt niet alleen bepaald door het middel zelf, maar ook door
persoonsgebonden factoren en de omgeving waarin het wordt gebruikt (b

us verschillenndruk, vertrouwd, onveilig ). De beschreven effecten kunnen
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Door Europese regelgeving kan de verkoop van lachgas in slagroomspuiten niet landelijk
worden verboden, het valt onder de Warenwet. De patronen zijn simpel te koop op
internet of in de winkel.

Voor een eventueel handhavend optreden tegen op basis van de Warenwet moet worden
nagegaan of er sprake is van een ernstig gezondheidsrisico. Met het oog daarop heeft het
RIVM op verzoek van de NVWA een indicatieve risico-inschatting uitgevoerd op basis van

beschikbare literatuur en de huidige inzichten van doorsnee gebruik van lachgas voor
recreatieve doeleinden. ln deze risico-inschatting zijn de gezondheidsrisico's op korte en

langere termijn beschreven. Hieruit blUkt dat bij doorsnee recreatief gebruik van lachgas, met
minder dan l0 lachgasballonnen per gebeurtenis, geen nadelige gezondheidseffecten worden
verwacht, als dit niet vaker dan I keer per maand plaatsvindt. Hierbij zijn mogelijke
ongelukken door onhandig gebruik of ten gevolge van de anesthetische effecten buiten
beschouwing gelaten. Alleen bij gebruik van veel grotere hoeveelheden en/of met een veel
grotere regelmaat (bijvoorbeeld wekelijks enkele tientallen ballonnen) of bij specifieke
risicogroepen zijn (deels) reversibele effecten denkbaar als gevolg van vitamine Bl2
deficiëntie. Mogelijk vallen ook, indien de gebruikster zwanger is, nadelige effecten op de

ongeboren vruchtte verwachten. Aangezien er geen aanwijzingen zijn voor een ernstig
gezondheidsrisico is er geen reden voor handhavend optreden door de NVWA op grond van de

Warenwet. Naast de door het RIVM benoemde onzekerheden zijn er meer onzekerheden zoals
wat het effect is van recreatief gebruik van lachgas op jonge gebruikers. De staatsecretaris
heeft toegezegd aan de Tweede Kamer om hiernaar onderzoek te laten uitvoeren.

3. Is het college van mening dat het recreatieve gebruik van lachgas een halt moet
worden toe geroepen?

Het gebruik van lachgas onder met name jonge pubers is te ontmoedigen vanwege de

mogelijke gewenning aan het middel en het roesgevoel. Door gewenning is een jongere eerder
geneigd om andere genotmiddelen te gebruiken. Bijvoorbeeld middelen waarvan de risico's
voor jongeren op langere termijn wel bekend zijn, zoals alcohol, tabak of cannabis. Het is ook
bekend dat jong starten met gebruiken, de kans opverslaving op latere leeftijd vergroot. Het

is dus van belang om het drugsgebruik door jongeren zo lang mogelijk uit te stellen.

4. ls het college met de ChristenUnie van mening dat het gebruik van lachgas via

slagroomspuiten en bijvoorbeeld ballonnen gevuld met lachgas in de openbare ruimte in
de hele gemeente Alphen aan den Rijn via de Algemene Plaatselijke Verordening moet
worden verboden?

Wettelijk is de verkoop van de lachgas-/slagroompatronen legaal. Hierdoor is een verbod in de

APV onmogelijk.
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5. Zo ja, bent u bereid de APV direct op dit punt aan te passen?

Gezien bovenstaande is het college hier op dit moment niet toe bereid.

Een verbod op de verkoop van lachgaspatronen is eveneens lastig te realiseren. De patronen

worden onder andere als slagroompatronen verkocht door huishoudwinkels. We zien dat

winkeliers al actie ondernemen door de slagroompatronen vanachter de toonbank te verkopen

en niet meer in de winkel of niet meer verstrekken aan minderjarigen. Veeljongeren kopen de

patronen daarom online. De onlineverkoop kan vanwege de wetgeving niet verboden worden.

6. ls het college bereid om deze informatie actief te verspreiden (bijvoorbeeld via een

lessenpakket op scholen, in winkels waar slagroompatronen worden verkocht en bfi
festivals) en een hieraan tevens een brede publiekscampagne te koppelen?

Door voorlichtingsmaterialen te verspreiden bij de verkoop van lachgaspatronen bereik je

maar een zeer klein deel van de groep gebruikers. De grootste groep gebruikers koopt de

patronen immers online.

De gemeente biedt via het Gezonde School programma van de CGD informatie over

genotm¡ddelen aan op scholen in het VO. Aan basisscholen worden ouderavonden over

weerbaarheid aangeboden. ln de genotmiddelenvoorlichting is sinds vorig jaar lachgasgebruik

opgenomen. De GGD heeft informatie over lachgas verstrekt aan alle VO scholen met de vraag

om dit onder docenten en leerlingen te verspreiden. VO scholen hebben ook de mogelijkheid

om gastlessen over genotmiddelen aan te vragen bij de GCD, d¡t wordt geadviseerd voor de 2e

klas. Dit is afgelopen jaar aangevraagd door de Groene Hart Praktijkschool en het Croene Hart

Leerpark.

ln bovenstaande voorlichtingssuggesties mist de doelgroep ouders. De GGD biedt aan scholen

ook oudervoorlichting over genotmiddelen aan, waarin lachgas is opgenomen. Voorlichting

over de risico's van genotmiddelen is namelijk in eerste instantie een opvoedingstaak. Deze

voorlichtingen zijn vorig schooljaar en dit schooljaar afgenomen door de Croene Hart

Praktijkschool, het Groene Hart Lyceum, de Groene Hart Topmavo, het Croene Hart Rijnwoude,

het Scala College, en het Wellantcollege.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

de secretaris, de burgemeester,

drs. lng. P.D. Wekx MBA es

t)


