Motie
Reg.Nr. M 29.1

Aangenomen, de griffier

Agendapunt: 29. 9e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Unaniem

Onderwerp: Aanwijzingsbesluit verbod lachgas
Raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen 12 januari 2022,
Constaterende dat:


Het gebruik van lachgas ( distikstofmonoxide) in de gemeente Stichtse Vecht tot overlast leidt en dit al tot
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;

Roepen het college op:
1. Voor 01 april 2022 aan te geven in welk gebied of in welke gebieden een aanwijzingsbesluit is toe te passen.
Waardoor het aanwijzingsbesluit als instrument ter handhaving kan worden ingezet in dit gebied of in deze
gebieden. Tevens aan te geven in welke andere gebieden een integrale aanpak (van lachgas) opgezet zou
kunnen worden;
En gaan over tot de orde van de dag.
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