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Antwoord op art. 40 vragen over lachgas

tijdens evenementen

Geachte mevrouw De Ruiter,

Met uw brief van 6 meijl. heeft u een aantal vragen gesteld over de verkoop van lachgas t|dens
Koningsdag en andere evenementen. ln deze brief geven wij antwoord op de door u gestelde
vragen.

l. ls het college op de hoogte van de openbare verkoop en vullen van lachgasballonnen
binnen het evenementengebied van de Julianastraat (voor de Adventskerk)?

Nee. Naar aanleiding van deze vragen is er navraag gedaan bij de organisatoren van het

Julianastraatfeest op Koningsdag. Op dit evenement blUken er door een horecagelegenheid
binnen het evenemententerre¡n, zonder overleg met de vergunningsaanvrager,
lachgasballonnen verkocht te zijn. De bewuste horecaeigenaar gaf aan zich er niet bewust
van te zijn geweest dat dit onwenselijk was, omdat de verkoop van lachgasballonnen legaal
is. Na constatering is door de politie, in goed overleg met de bewuste horeca-eigenaar, de

lachgasfles in beslag genomen. Grond hiervoor was de mogelijke negatieve invloed van de

verkoop van lachgasballonnen op de openbare orde en brandveiligheid.

2. ls het college het met de ChristenUnie eens dat het tijdens Koningsdag en andere
evenementen onwenselijk is om lachgasballonnen en -patronen te verkopen, omdat het
gezondheidsrisico's, onveiligheid door onvoorspelbaar gedrag (verstoring openbare orde)
en overlast (vervuiling) geeft?

Het college verkent op dit moment vanuit aspecten op het gebied van de gezondheid,
openbare orde en het milieu de mogelijkheden om een verbod op de verkoop en het
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gebruik van lachgasballonnen en -patronen tijdens evenementen in beleid vast te leggen

Uitkomst van deze verkenning zal worden meegenomen in de evaluatie en actualisering

van het huidige Evenementenbeleid (d.d. april 2017) in het najaar van 2019.

Daarnaast wordt op korte term¡jn een collegebesluit opgesteld waar¡n wordt voorgesteld

om in de relevante evenementenvergunningen als voorwaarde wordt gesteld dat de

verkoop en het gebruik van lachgasballonnen en -patronen op evenementen niet is

toegestaan.

3. ls het college bereid om voor evenementen op vergelijkbare wijze in beleidsregels vast te

leggen dat het verstrekken van lachgaspatronen en -ballonnen tijdens evenementen niet is

toegestaan om zo de openbare orde en veiligheid van (jonge) bezoekers aan evenementen

te kunnen waarborgen?

Zie antwoord vraag 2.

Daarnaast is het college voornemens om een verbod op het gebruik van lachgas op te

nemen in de eerstvolgende wijzigingsronde van de Algemene Plaatselijke Verordening van

Alphen aan den Rijn (APV).

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendel ijke groet,

burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

de secretaris, de burgemeester

drs. ing. P.D. Wekx MBA mr. drs, J.W.E. Spies

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) melden wij u dat
uw persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waartoe deze zijn verkregen
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