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SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO) 

 
Van  : VVD – Debbie Douwes 

Fractie PoieszZijlstra – Rinske Poiesz-Zijlstra 
  
Datum indiening                : 5 juni 2019 
  
Aan : Het College 
   
Onderwerp :  Lachgas 
  
Wijze van beantwoording : X Schriftelijk (binnen 30 dagen) 

  
Datum tussenantwoord : 
(indien van toepassing)    

 

  
Datum beantwoording  : 20 juni 2019 
 
 
Toelichting:  
In Sneek wordt in twee horecagelegenheden elke week volop lachgas verkocht. Eén ondernemer maakt 
zelfs reclame voor de deur door middel van een poster. Ook wordt vanuit auto’s lachgas verkocht.  
 
De VVD en de Fractie PoieszZijlstra maken zich zorgen over de risico’s die gepaard gaan met het gebruik 
van lachgas. Vele mensen denken dat lachgas volkomen veilig is. Dit omdat er op dit moment nog weinig 
incidenten zijn. Er zijn echter wel degelijk risico's: het AD meldt gebruikers van lachgas blijvende schade 
kunnen oplopen zoals spierzwakte, verminderde conditie en tintelingen in handen of voeten. 
 
Bij extreem heftig gebruik en langdurig gebruik is B12 tekort een risico. Neurologische schade zou dan 
kunnen ontstaan als je klachten negeert. Meestal treedt dit pas op na maanden of jarenlang frequent 
gebruik. Er zijn rapportages van mensen die bij veelvuldig gebruik in korte tijd (50-100 ballonnen in één 
sessie van 3 uur) en bij langduriger stevig gebruik (dagelijks 10-20 ballonnen gedurende tien dagen) 
neurologische klachten ontwikkelen. In combinatie met alcohol is het risico nog groter.Een factsheet van 
het Trimbos instituut meldt hierover: “Lachgas gecombineerd met grote hoeveelheden alcohol (of andere 
verdovende middelen) is zeer gevaarlijk. Door het verdovende effect van alcohol is er geen goede, 
adequate ademprikkel. Hierdoor krijgt men onvoldoende zuurstof binnen, met mogelijk een hartaanval tot 
gevolg.”  
 
In Leeuwarden onderzoekt burgemeester Crone de mogelijkheid om net als in Alkmaar een verbod op 
lachgas in evenementenvergunningen op te nemen. Op die manier is de verkoop op en rond festivals te 
verbieden. Lachgas is juridisch gezien niet verboden: het valt sinds juli 2016 onder de Warenwet en 
verkoop, handel, bezit en gebruik van lachgas is niet strafbaar. Ten aanzien van het aanbieden in de 
horeca meldt het Trimbos instituut echter: ‘Kleinhandel vanuit een horecalokaliteit is op grond van de 
Drank- en Horecawet daarentegen wel verboden. Op het moment dat lachgas als een pakketje wordt 
verkocht in de horeca, kan daarop worden gehandhaafd; het verkopen van pakketjes lachgas kan als 
kleinhandel worden aangemerkt.’ 
 
De VVD en de Fractie PoieszZijlstra hebben naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen:  
 
De burgemeester wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 
 
1.  Is het college bekend of er ook andere verkooplocaties van lachgas bekend zijn in de gemeente en 

kan zij aangeven waar dit is? 
 

 Antwoord: Er zijn drie locaties bekend. Twee in Sneek en een in Bolsward aan de Bargefenne. 



  

 
 

 
2.  Zijn er gevallen bekend of meldingen geweest van schadelijke gevolgen door lachgas gebruik in 

Súdwest-Fryslân? Mocht dit onbekend zijn, is het college dan bereid onderzoek hiernaar in te stellen? 
 

 Antwoord: Voor zover bekend zijn er geen meldingen bekend. Afspraak is dat signalen dan wel 
incidenten waarbij schadelijke gevolgen van lachgas zijn opgetreden, worden zowel door politie 
als handhaving publiek domein geregistreerd en onderzocht. Tevens worden deze gemeld bij 
betrokken afdelingen.   
 

3.  Is het college het met ons eens dat we de verkoop en het gebruik van lachgas moeten tegen gaan? Is 
het college bereid te onderzoeken welke instrumenten ingezet kunnen worden? Hierbij kan gedacht 
worden aan de maatregelen in andere gemeenten, zoals Leeuwarden en Alkmaar. 
 

 Antwoord: Burgemeester is van mening dat waar mogelijk de verstrekking, verkoop of levering 
van lachgas wordt tegengaan. Binnen de exploitatie van het horecabedrijf kan dit niet worden 
verboden. Op evenementen acht de burgemeester het niet wenselijk dat dit middel wordt 
verstrekt en wordt gekeken naar een verbodsbepaling. 
 

4. In hoeverre heeft de gemeente de mogelijkheid van handhaving op basis van het ‘aanmerken als 
kleinhandel’ onderzocht? 
 

 Antwoord: Ja, dit is onderzocht. Op het moment dat de verkoop van goederen zoals verstrekking 
van tabaks- en rookwaren, als een vorm van dienstverlening die met horeca gepaard gaat wordt 
aangemerkt, is het verbod van kleinhandel niet van toepassing. De verkoop van lachgas kan 
worden aangemerkt als een vorm van dienstverlening die met horeca gepaard gaat en daarmee 
handhaving niet mogelijk is. 
 

5. Als gemeente hebben wij preventie altijd hoog in het vaandel. Om die reden is het belangrijk om 
goede voorlichting te geven over de mogelijke gevolgen van het gebruik van lachgas. Ziet het college 
hier ook een rol voor de gemeente, bijvoorbeeld bij de Sneekweek? Zo nee, waarom niet? 
 

 Antwoord: Ja. Dit is en wordt in de toekomst meegenomen in de communicatie, overleggen en 
gesprekken met ondernemers en organisatoren. 
 

 
Tussenantwoord (indien van toepassing): 
 
 
 
 
 


