
  
 
 
 
 
 
Motie 
 
Reg.Nr. M X.x 
 
Agendapunt: X. MOTIE vreemd aan de orde van de dag 
 
Onderwerp:  Aanwijzingsbesluit verbod lachgas  
 
Raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen 21 december 2021 
 
Constaterende dat: 
 

- Het gebruik van lachgas ( distikstofmonoxide) in de gemeente Stichtse Vecht tot overlast en incidenten heeft 
geleid; 

- Doordat de gemeente Utrecht wijken/ gebieden, grenzend aan onze gemeente met succes tot 
verbodsgebied lachgas heeft aangewezen, er een “waterbed effect” dreigt, waardoor gemeente Stichtse 
Vecht overlast veroorzakende problemen met betrekking tot lachgas gebruik, binnen haar grenzen ziet 
ontstaan; 

- Voornoemde  een effectief middel  in de gemeente Utrecht blijkt te zijn en de gemeente Utrecht het 
voornemen heeft, het lachgas verbod verder te willen uitbreiden, waardoor nog meer de gevolgen van het 
“waterbed effect” dreigt voor onze gemeente; 

 
 
Overwegende dat: 
 

- Er voor te zorgen dat de inwoners van de gemeente Stichtse Vecht geen hinder behoren te ondervinden van 
gebruikers van lachgas; 

- Er steeds meer bekend is over de negatieve effecten door lachgasgebruik voor de gezondheid en meerdere 
artsen en wetenschappers aan de bel getrokken hebben over de nadelige gezondheidseffecten van het 
gebruik van lachgas; 

- Recent meerdere verkeersongevallen, soms met dodelijke afloop, hebben plaatsgevonden, waarbij het 
vermoeden van het gebruik van lachgas, dan wel aantoonbaar gebruik van lachgas aanwezig was; 
 
Roept het college  op: 

 
- 1. Over te gaan in de gemeente Stichtse Vecht, als proef, tot het aanwijzen van gebieden/ wijken grenzend 

aan de gemeente Utrecht waar een lachgasverbod geldt,  waar aantoonbaar overlast aanwezig is door 
gebruikers van lachgas en in deze gebieden een lachgasverbod te laten gelden voor het verkopen, aanwezig 
hebben dan wel gebruiken van lachgas. 

- 2. Deze proef te laten gelden tot het moment dat lachgas valt onder artikel 2 van de Opiumwet en niet meer 
als recreatief middel mag worden gebruikt. 

- 3. Deze gebieden en haar grenzen toe te voegen als onderdeel van artikel 2.48a van de APV van gemeente 
Stichtse Vecht  en hierop te handhaven bij constatering van feiten op heterdaad.  

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
 
Mieke Hoek   Pauline Bredt-Aler Riëtte Habes 
 
Het Vechtse Verbond   VVD   Samen Stichtse Vecht 
 



 
 
 
 
 
Toelichting: 
 
Artikel 2.48a Verboden lachgasverbruik 
 
-1. Het is verboden op een openbare plaats lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe 
te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben, indien dit gepaard gaat met 
overlast of andere gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig beïnvloeden of 
anderszins hinder veroorzaken. 
 
-2. Het is verboden op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college ter bescherming van de 
openbare orde of het woon- en leefklimaat aangewezen gebied lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken, 
voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben. 
 
-3. Het college kan in het aanwijzingsbesluit het in het tweede lid bedoelde verbod beperken tot bepaalde tijden, 


