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Burgemeestersbesluit 

1. De burgemeester besluit het Aanwijzingsbesluit bestrijding verkoop lachgas te verlengen tot 30 
september 2023. 

2. De burgemeester besluit de raad hierover actief te informeren. 
 

Toelichting/achtergrond 

Zolang er geen landelijk lachgasverbod ligt, is het aan gemeenteraden, als regionale wetgevers, om 
het gebruik of de verkoop de reguleren. Zonder verkoopverbod, specifiek gericht op openbare 
inrichtingen, bestaat er geen mogelijkheid om te handhaven op de verkoop van lachgas voor 
recreatief gebruik. De gemeenteraad heeft er daarom voor gekozen om de burgemeester de 
bevoegdheid te geven om tijdelijk gebieden aan te wijzen waarin de verkoop van lachgas verboden 
is in openbare inrichtingen.  
 
Het huidige aanwijzingsbesluit loopt af op 30 september 2022. Dit verbod heeft een positief effect 
gehad op de openbare orde en het woon- en leefklimaat in de binnensteden en in de dorpen van 
Súdwest-Fryslân. In met name 2019 bracht het gebruik en de verkoop van lachgas problemen met 
zich mee. Veel horecazaken verkochten lachgas aan bezoekers en zeker in de Sneekweek werd er 
veel overlast ondervonden van zowel gebruikers als verkopers.  In 2022 heeft het verbod ervoor 
gezorgd dat het merendeel van de horeca geen lachgas meer verkocht. Een enkeling daargelaten. 
Hierop is gehandhaafd, met resultaat. Ook in de Sneekweek heeft het geholpen door actief te 
communiceren dat er een verbod gold en dat hierop gehandhaafd werd.  
 
Het is wenselijk om de termijn van het aanwijzingsbesluit te verlengen, om de openbare orde 
blijvend te beschermen tijdens evenementen en de horecanachten.  Daarnaast wordt natuurlijk ook 
de publieke gezondheid beschermd met het verbod. De gevolgen van het gebruik van lachgas zijn 
niet beperkt. Zo zijn verlamming van armen en benen en een zuurstoftekort enkele van de risico’s 
die gepaard gaan met het gebruik van lachgas.

Bijlage(n) 

Aanwijzingsbesluit bestrijding verkoop lachgas, BIJ.380342. 
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