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RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 32 vragen 

19R.00680 

 

 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 1 oktober 2019 

Portefeuillehouder(s) : burgemeester, wethouder W.J.P. Kok  
Portefeuille(s) : Volksgezondheid, Handhaving en vergunningen, Openbare Orde en Veiligheid 

Contactpersoon : T. Hoogendoorn 

Tel.nr. : 0620094780 

E-mailadres : hoogendoorn.t@woerden.nl 
 

 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 32 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door Dhr. V. Bos 

van de Fractie van ChristenUnie-SGP 

over Lachgasgebruik 

Beantwoording van de vragen: 

1. Is het college bekend met het onderzoeksrapport ‘Roes met een luchtje’1 van het Trimbos-Instituut 

en de in aansluiting daarop in juli 2018 uitgebrachte ‘Handreiking Lachgas: Van zorgen naar 

acties’2?  

Het college is bekend met de genoemde stukken. 

 

2. Is het college het met de ChristenUnie-SGP eens dat de door het rapport genoemde stijging van 

het lachgasgebruik reden is tot zorg?  

Het college deelt de mening van ChristenUnie-SGP dat een stijging van het lachgasgebruik een 

zorgelijke ontwikkeling is. 

 

3. Heeft het college zicht op het lachgasgebruik in Oudewater? Zo ja, wijkt dit beeld af van het 

landelijke beeld? Zo nee, bent u bereid om het lachgasgebruik in Oudewater in kaart te brengen?  

Uit informatie van jongerenwerk en politie is bekend dat er ook in Oudewater lachgas gebruikt 

wordt. Het is zonder onderzoek niet te zeggen in hoeverre het gebruik in Oudewater 

vergelijkbaar is met het landelijk gebruik. Het college is voornemens om in voorkomende 

gezondheidsmonitors van de GGD vragen op te laten nemen over lachgasgebruik (naast 

bestaande vragen over middelen gebruik). Dit zal op termijn een beeld verschaffen van de 

omvang van het gebruik. 

 

4. Is er zicht op de wijze van verkrijgen van lachgas? Is er naast verkoop via internet en winkels 

sprake van verkoop via de horeca en/of op evenementen? Is dat onderzocht?  

Lachgaspatronen  en grotere tanks zijn vrij verkrijgbaar. Voor zover bekend worden er geen 

patronen door de horeca zelf verkocht.  

 

5. Wordt er momenteel gehandhaafd in de horeca op de verkoop van lachgaspakketten 

(kleinhandel)?  

Zoals gezegd is er voor zover bekend nu geen verkoop van lachgas door de horeca zelf  in 

Oudewater. Op dit moment is er geen sprake van handhavingszaken op de verkoop van lachgas.  

Handhaving op verkoop van lachgas door horeca zou mogelijk zijn via de bepalingen over 

kleinhandel in de drank- en horecawet.  

 

6. In hoeverre wordt er in preventie- en voorlichtingsprogramma’s in onze gemeente specifiek 
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aandacht besteed aan het gebruik van lachgas?  

Bij voorlichting en preventie komen alle genotsmiddelen aan bod en dus ook lachgas.  

 

7. Een belangrijke conclusie van het onderzoek van het Trimbos-Instituut is dat er veel meer 

voorlichting nodig is rond lachgasgebruik. Is het college bereid om, in overleg met partners 

(verslavingszorg, jongerenwerk, wijkteams, politie, scholen, enz...) in te zetten op een campagne 

om het lachgasgebruik tegen te gaan en jongeren bewust te maken van de risico’s ervan?  
Er wordt in regioverband en binnen de VNG gewerkt aan een aantal maatregelen om 

lachgasgebruik en –verkoop tegen te gaan. Hierbij valt te denken aan richtlijnen in 

vergunningsvoorwaarden voor evenementen of (tijdelijke) verkoopverboden. Deze maatregelen 

worden dit najaar verder uitgewerkt.  

 

 

Bijlagen: 
 

De ingekomen brief met corsanummer: 2019.07.10 
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De secretaris,      De burgemeester, 

     

ir. W.J. Tempel      mr. drs. P. Verhoeve 

 



 
Vragen ex. artikel 32 van Vincent Bos (ChristenUnie-SGP) aan het college van B&W betreffende 
lachgasgebruik in de gemeente Oudewater  
 

1. Is het college bekend met het onderzoeksrapport ‘Roes met een luchtje’1 van het Trimbos-
Instituut en de in aansluiting daarop in juli 2018 uitgebrachte ‘Handreiking Lachgas: Van 
zorgen naar acties’2? 

2. Is het college het met de ChristenUnie-SGP  eens dat de door het rapport genoemde stijging 
van het lachgasgebruik reden is tot zorg? 

3. Heeft het college zicht op het lachgasgebruik in Oudewater? Zo ja, wijkt dit beeld af van het 
landelijke beeld? Zo nee, bent u bereid om het lachgasgebruik in Oudewater in kaart te 
brengen? 

4. Is er zicht op de wijze van verkrijgen van lachgas? Is er naast verkoop via internet en winkels 
sprake van verkoop via de horeca en/of op evenementen? Is dat onderzocht? 

5. Wordt er momenteel gehandhaafd in de horeca op de verkoop van lachgaspakketten 
(kleinhandel)? 

6. In hoeverre wordt er in preventie- en voorlichtingsprogramma’s in onze gemeente specifiek 
aandacht besteed aan het gebruik van lachgas? 

7. Een belangrijke conclusie van het onderzoek van het Trimbos-Instituut is dat er veel meer 
voorlichting nodig is rond lachgasgebruik. Is het college bereid om, in overleg met partners 
(verslavingszorg, jongerenwerk, wijkteams, politie, scholen, enz...) in te zetten op een 
campagne om het lachgasgebruik tegen te gaan en jongeren bewust te maken van de risico’s 
ervan? 

 
 
Ingediend op 10 juli 2019 

                                                           
1
 https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/ex012-roes-met-een-luchtje  

2
 https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1631-lachgas-van-zorgen-naar-acties  

https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/ex012-roes-met-een-luchtje
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1631-lachgas-van-zorgen-naar-acties

