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Lachgas: landelijke en lokale ontwikkelingen

CAM: risicobeoordeling lachgas
Het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs 
(CAM) heeft een rapport gepubliceerd over de risico’s van 
lachgasgebruik. Op basis hiervan heeft de staatssecretaris van 
VWS Blokhuis aangekondigd dat hij een verbod wil op lachgas 
voor recreatief gebruik. 

Het gebruik van lachgas als roesmiddel neemt toe, aldus het 
CAM. In 2018 had 6,9% van de mensen van 18 jaar en ouder ooit 
lachgas gebruikt. De groep jongvolwassenen (tussen de 20 en 
24 jaar) gebruikt het meest: 14,6% van hen gebruikte het in het 
afgelopen jaar. Ook de meldingen van ernstige gezondheids
incidenten nemen toe, zoals brandwonden en verlammings
verschijnselen zoals een dwarslaesie.

Volgens het CAM heeft lachgas gering tot matig effect op de 
openbare orde, omdat lachgas niet agressieverhogend werkt. 
Het risico voor de verkeersveiligheid wordt wel hoog ingeschat. 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid volgt de trends in veiligheid en criminaliteitspreventie. Zo ook op het 
gebied van veiligheid in het uitgaansleven. Deze inzichten delen we graag met jou! Deze infosheet vat de ontwikkelingen van 
september t/m december 2019 samen.

wet is de verkoper verplicht om gevaren voor mens of milieu te 
voorkomen of te beperken. Omdat het gebruik van lachgas 
gevaren kent, handelt de verkoper in strijd met de wet.

Meer informatie over het verbod op de verkoop van lachgas in 
de horeca staat in de collegenota en raadsbrief van de 
gemeente.

Amsterdam: verkoopverbod op straat
Er is in Amsterdam veel overlast door de verkoop van lachgas 
op straat. Lachgasverkopers in de binnenstad kunnen daarom 
sinds 8 november jl. een gebiedsverbod krijgen als zij door 
handhavers worden gepakt bij de verkoop van ballonnen,  
aldus AT5. Het gaat dan om verkopers die vaker in de binnen
stad komen en ook al meerdere boetes hebben gehad. Hand
havers bepalen zelf wanneer zij een gebiedsverbod opleggen, 
de politie reikt dan een verwijderingsbevel uit. Bij een eerste 
overtreding van verkopers kan er naast de boete een 24uurs 
verwijderingsbevel worden opgelegd. Bij een derde overtreding 
volgt een gebiedsverbod voor drie maanden. 

Amsterdam gebruikt een APVartikel met een verbod op de 
verkoop van stimulerende en kalmerende middelen op straat: 

“Artikel 2.7 lid 2: het is verboden zich op of aan de weg op te 

houden als aannemelijk is dat dit gebeurt om middelen als 

bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet of daarop 

gelijkende waar, dan wel slaapmiddelen, kalmerings

middelen of stimulerende middelen of daarop gelijkende 

waar, te kopen of te koop aan te bieden”.

Op basis hiervan kan een verwijderingsbevel worden opgelegd 
bij de verkoop van lachgas, net zoals wordt gedaan bij de 
verkoop van nepdope. 

Apeldoorn: algemeen gebruiksverbod
In Apeldoorn geldt sinds december 2019 een verbod op het 
gebruik van lachgas in het openbaar, op basis van de APV. In 
heel Apeldoorn mag geen lachgas worden gebruikt vanwege 
het gevaar voor gezondheid, milieu en overlast. 

Arnhem: verkoopverbod in horeca
Arnhem krijgt als eerste gemeente een totaalverbod op de 
verkoop van lachgas, aldus de gemeente. Het verbod gold al op 
straat in het centrum en tijdens evenementen. Nu gaat de 
gemeente ook de verkoop in horeca aanpakken. De gemeente 
Arnhem grijpt hiervoor de Wet Milieubeheer aan. Volgens deze 
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“Artikel 2:48a Verboden gebruik lachgas: het is verboden op 

een openbare plaats lachgas te gebruiken als daardoor 

hinder ontstaat voor personen of de openbare orde, de 

openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in 

gevaar komt”.

Utrecht: gebruiksverbod op hotspots
In Utrecht is een APVartikel in ontwikkeling met een verbod op 
lachgasgebruik op hotspots in de openbare ruimte, vanwege de 
overlast en vervuiling die het veroorzaakt. De gemeente 
informeerde de Utrechtse raad over de specifieke gebieden die 
worden aangewezen als hotspots en hoe de keuze voor deze 
gebieden tot stand gekomen is. 

Dit zijn niet de enige gemeenten met een verbodsartikel in de APV 
over het gebruik of de verkoop van lachgas. In het online 
magazine ToeZine van het CCV staat een artikel over de hand
having van APVartikelen over lachgas. 

Drugsschaamte: campagne?
Zou een campagne over ondermijnende drugscriminaliteit en 
milieuschade door drugs helpen om te voorkomen dat jongeren 
drugs gaan gebruiken of wellicht minder gaan gebruiken?

Uit onderzoek door het Trimbosinstituut onder 734 partydrug
gebruikers en nietgebruikers blijkt dat jongeren drug
gerelateerde milieuschade en ondermijnende criminaliteits
problemen ernstig vinden. Ze voelen zich deels mede 
 v erantwoordelijk voor deze problemen, maar verwachten in 
mindere mate dat ze hun gebruik aanpassen. Vrouwen 
verwachten meer effect van een campagne over deze onder
werpen dan mannen, en nietgebruikers (met name van 
ecstasy) verwachten meer effect dan reeds bestaande 
gebruikers van uitgaansdrugs. Een campagne over milieu
schade slaat mogelijk eerder aan dan een campagne over 
ondermijnende criminaliteit.

De alcoholballon: nieuwe trend?
In GrootBrittannië is het een trend: het inhaleren van 
vernevelde sterke drank vanuit een ballon. In het uitgaansleven 
in Den Haag zouden de machines die drank vernevelen al 
aanwezig zijn, aldus de Telegraaf. De machine vernevelt sterke 
drank als wodka, rum en whisky en perst de drankdruppeltjes 
in een ballon die gebruikers aan hun mond kunnen zetten. Er 
wordt razendsnel een gevoel bereikt van beginnend 
aangeschoten zijn. 

Jellinek en het Trimbosinstituut voorzien een mogelijke trend. 
Door het inhaleren zou er een kortdurend effect optreden. 
Vernevelde alcohol zorgt waarschijnlijk voor een lagere 
concentratie in het bloed in vergelijking met vloeibare alcohol. 
De concentratie in het brein zal waarschijnlijk wel hoger zijn. 

LOKALE ONTWIKKELINGEN

Rotterdamse campagne tegen doorschenken
Sinds 7 oktober jl. loopt in de Rotterdamse horeca een 
campagne tegen doorschenken, zodat bezoekers meteen 
kunnen zien dat er geen alcohol meer geschonken wordt aan 
dronken gasten.

De campagne ‘Stop op tijd. Wij schenken niet door.’ is gericht 
op het uitgaanspubliek in Rotterdam. Met de campagne wordt 
een nieuwe norm gesteld in het uitgaansleven: ben je dronken? 
Dan krijg je geen alcohol meer. Het doel van de campagne is 
om het uitgaanspubliek er bewust van te maken niet de grens 
over te gaan voor zichzelf en voor anderen door teveel te 
drinken.

De gemeente Rotterdam werkt samen met Rotterdamse 
horecaondernemers, het Trimbosinstituut en Koninklijke 
Horeca Nederland aan het aanpakken van doorschenken van 
alcohol aan dronken personen. In totaal doen 29 horecazaken 
in het centrum van Rotterdam mee: van grote club tot 
borrelcafé en alles daar tussenin. De kracht van de aanpak in 
Rotterdam is de samenwerking tussen de gemeente, horeca
ondernemers, maar bijvoorbeeld ook de politie en 
gemeentelijke toezichthouders. Zo is het barpersoneel van de 
deelnemende zaken getraind in het herkennen van dronken
schap en het weigeren van alcohol aan dronken klanten. Ook 
treden de toezichthouders op als coach voor barpersoneel om 
hen te helpen.

Meer informatie over de aanpak van Doorschenken staat op de 
website van het Trimbosinstituut.

foto gemeente Rotterdam

Toekomstmuziek: cool down room tegen uitgaansgeweld in 
Zoetermeer?
Een Utrechts designbureau bedacht in het kader van de Dutch 
Design Week een opvallende oplossing voor uitgaansgeweld in 
Zoetermeer, aldus het AD: een cool down room. 

De designers merkten op dat er een omslagpunt is in de nacht, 
als de sfeer merkbaar verslechtert. Op dat moment is er geen 
voorziening om het publiek af te leiden. Er is een snackbar 
open, maar daar zijn de wachttijden doorgaans lang. Dat komt 
de sfeer niet ten goede. 
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Dat bracht de designers op het idee voor een ‘cool down room’ 
in het uitgaansgebied, waar het uitgaanspubliek tot bedaren 
kan komen. In deze room kunnen spelcompetities opgezet 
worden, zoals twister of games van het gamemuseum.  
Een extra foodtruck in het Stadshart zou ook kunnen helpen. 
Daarnaast kwamen andere creatieve denkrichtingen voorbij:  
als het regent wil niemand graag buiten zijn en is het publiek 
snel verdwenen. Is daar nog iets mee te doen? 

De gemeente noemt de aanbevelingen ‘zeer de moeite waard’ 
en gaat een en ander nader onderzoeken, samen met 
ondernemers, politie en handhaving.

Rotterdamse APV-bepaling tegen straatintimidatie houdt 
geen stand
De bepaling in de APV van Rotterdam die sinds 2017 straat
intimidatie strafbaar stelt, is in zijn geheel in strijd met de 
vrijheid van meningsuiting. Dat heeft het gerechtshof  
Den Haag op 19 december 2019 beslist. De vrijheid van 
menings  uiting kan alleen worden beperkt door de Tweede en 
Eerste Kamer. De rechter komt daarmee tot een ander oordeel 
dan de kantonrechter. Die had een jaar eerder een verdachte op 
basis van het betreffende artikel  veroordeeld tot een voor
waardelijke geldboete voor het geven van kushandjes. 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met 
CCVadviseur Veilig uitgaan Marjolijn van Hest, via email 
marjolijn.vanhest@hetccv.nl of tel 06 13 35 00 89.
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Gemeente Rotterdam wilde met de strafbaarstelling de 
verruwing in (seksueel getint) taalgebruik en omgangsvormen 
in de openbare ruimte, waaronder het uitgaansleven, 
bestrijden. Dat deden ze met het volgende APVartikel: “het is 
verboden op of aan de weg of in een voor publiek toegankelijk 
gebouw in groepsverband dan wel afzonderlijk, anderen met 
aanstootgevende taal, gebaren, geluiden of gedragingen lastig 
te vallen”. 

Het gerechtshof vindt dus nu dat de gemeentelijke wetgever 
dergelijk gedrag niet strafbaar mag stellen, omdat er inbreuk 
wordt gemaakt op de vrijheid van meningsuiting. 

Lees meer over de uitspraak op de website Rechtspraak.nl 
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