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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Aanwijzingsbesluit verbod 
recreatief lachgasgebruik 

binnenring 

3393201  22 maart 2022 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Lachgas (distikstofmonoxide, N2O) is een kleurloos, niet-irriterend, zoet geurend en zoet smakend 
gas. Het product kent verschillende legale toepassingen in de zorg, voedingsmiddelen en 

gastronomische sectoren en in technische industrieën. Naast deze oorspronkelijke toepassingen 
wordt lachgas ook steeds vaker en in grotere hoeveelheden als recreatief roesmiddel gebruikt. Het 

gebruik van lachgas als recreatief roesmiddel leidt tot (volks)gezondheidsproblematiek, openbare 
ordeverstoring en overlast, en tot gevaarlijke situaties in het verkeer. Het Nationaal Vergiftigingen 

Informatie Centrum signaleerde in 2019 een sterke toename in geregistreerde meldingen van het 
aantal gezondheidsklachten na recreatief gebruik van lachgas. De stijging van het aantal 

meldingen bij het NVIC vormde de aanleiding voor de staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport om het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) om een 

risicobeoordeling van lachgas te vragen. Uit de risicobeoordeling bleek dat het gebruik van lachgas 
als recreatief roesmiddel tot risico’s voor de (volks)gezondheid en samenleving leidt. Zo blijkt 

onder andere uit het rapport dat ernstige gezondheidsschade ook al bij beperkt gebruik kan in 
treden. Op basis van het risicoprofiel adviseert de Commissie Risicobeoordeling van het CAM onder 

andere om het recreatieve gebruik van lachgas als roesmiddel te ontmoedigen en de grote 
beschikbaarheid van lachgas als recreatief roesmiddel terug te dringen. In reactie op het rapport 

hebben de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Justitie en 
Veiligheid in december 2019 aangekondigd lachgas op lijst II van de Opiumwet te plaatsen. Dit 

gebeurt naar verwachting eind 2022. 
 

APV 
De Hengelose APV kent, mede gezien bovenstaande, reeds geruime tijd een verbod op het 

recreatief gebruik van lachgas als roesmiddeli wanneer dat gepaard gaat met overlast of andere 
gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig beïnvloeden of 

anderszins hinder veroorzakenii.   
 

Het college heeft in de APV van u de bevoegdheid gekregen om ter bescherming van de openbare 
orde of het woon- en leefklimaat gebieden aan te wijzen waar het in algemene zin op een openbare 

plaats verboden is lachgas als roesmiddel te gebruikeniii. 
 

Aanvullende risico’s door combinatie gebruik lachgas en alcohol 
Het recreatief gebruik van lachgas manifesteert zich het meest in de binnenring van Hengelo. In 

dat gebied is het risico op de combinatie van lachgas- en alcoholgebruik het hoogst omdat er zich 
relatief veel horecagelegenheden bevinden. De politie signaleert en erkent een toenemende 

problematiek rondom het recreatief gebruik van lachgas in combinatie met alcoholgebruik (en de 
negatieve gevolgen ervan). Dit brengt aanvullende ernstige (gezondheids) risico’s met zich mee. 

Hierbij moet worden gedacht aan overlast, openbare orde verstoringen, aantasting van de 
leefomgeving, gezondheidsrisico’s en risico’s voor de verkeersveiligheid. 
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Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

Aanwijzingsbesluit 
Wij willen u hierbij informeren dat wij, gezien bovenstaande, de binnenring van Hengelo hebben 

aangewezen als gebied waar het gedurende de periode van één jaar in algemene zin op een 
openbare plaats verboden is lachgas als roesmiddel te gebruiken (zie bijlagen).  

 
Het besluit kent de geldigheidsduur van één jaar omdat naar verwachting lachgas eind 2022 zal 

worden toegevoegd aan Lijst II van de Opiumwet (lijst met verboden middelen).  
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 
 

 
 

Bijlagen: 1 (Aanwijzingsbesluit lachgasgebruik inclusief bijlage) 
                                                
i inclusief het verrichten van voorbereidingen daartoe of het ten behoeve van dat gebruik bij zich hebben van 

voorwerpen of stoffen 
ii Art. 2:47A lid 1 APV 
iii Eveneens inclusief het verrichten van voorbereidingen daartoe of het ten behoeve van dat gebruik bij zich 

hebben van voorwerpen of stoffen, art. 2:47A lid 2 APV 



Zaaknummer 3393201

Aanwijzingsbesluit lachgasgebruik (distikstofmonoxide, N2O)

Tekst van de regeling
Intitulé
Besluit verbod gebruik lachgas binnenring Hengelo.

Het college van de gemeente Hengelo,

Overwegende, dat:
- het gebruik van lachgas (distikstofmonoxide N2O) als roesmiddel steeds populairder wordt;
- vele jeugdigen lachgas als een goedkoop genotmiddel ervaren, waarvoor bovendien geen

leeftijdsgrens geldt;
- door horeca-inrichtingen lachgas wordt verkocht in ballonnen;
- als gevolg van de stijgende populariteit van lachgas, de toestroom naar deze verkooppunten

toeneemt;
- het recreatief gebruiken van lachgas een zelfstandig publiek tot gevolg kan hebben;
- recreatief lachgasgebruik in combinatie met overlast of andere gedragingen die de openbare

orde verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig beïnvloeden of anderszins hinder
veroorzaken al verboden is op basis van het eerste lid van art. 2:47A APV;

- het recreatief gebruik van lachgas zich het meest manifesteert in de binnenring van Hengelo;
- in dat gebied het risico op de combinatie van lachgas- en alcoholgebruik het hoogst is;
- de politie de toenemende problematiek rondom het recreatief gebruik van lachgas in

combinatie met alcoholgebruik (en de negatieve gevolgen ervan) signaleert en erkent;
- deze combinatie aanvullende ernstige (gezondheids) risico’s met zich mee brengt;
- er daarom behoefte is om het recreatief gebruik van lachgas op een openbare plaats in dat

gebied, ook zonder de combinatie met overlast of andere gedragingen die de openbare orde
verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig beïnvloeden of anderszins hinder veroorzaken, te
verbieden;

- een dergelijk verbod noodzakelijk wordt geacht vanwege de overlast, openbare orde
verstoringen, aantasting van de leefomgeving, gezondheidsrisico’s en verkeersveiligheid die
te relateren zijn aan het recreatief gebruik van lachgas in combinatie met alcoholgebruik in
de openbare ruimte;

- distikstofmonoxide (N2O) naar verwachting eind 2022 zal worden toegevoegd aan lijst II van
de Opiumwet (lijst met verboden middelen);

Gelet op artikel 2:47A van de Algemene plaatselijke verordening Hengelo 2019 (APV);

BESLUIT

Artikel 1
De binnenring van Hengelo als bedoeld in bijlage 1 van de APV (inclusief noordzijde Deldenerstraat)
op basis van artikel 2:47A lid 2 APV aan te wijzen als gebied waar het op een openbare plaats
verboden is lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of
ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben. Zulks ter bescherming van de
openbare orde en/of het woon- en leefklimaat.

Artikel 2
1. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking voor de duur van

één jaar;
2. Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit lachgasgebruik’.

Aldus vastgesteld op <DATUM>,



Zaaknummer 3393201

De burgemeester van Hengelo, De secretaris,
S.W.J.G. Schelberg J. Eshuis

Bijlage:
1. Kaartje binnenring

Bezwaar
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij
de burgemeester van Hengelo, Postbus 18, 7500 AA Hengelo. Hiervoor dient een bezwaarschrift te
worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de
gronden van het bezwaar bevat. Een kopie van het besluit waartegen het bezwaar zich richt moet
worden meegezonden.
Nadat een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel
(Sector Bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle) een verzoek om een voorlopige voorziening
worden ingediend. Meer informatie is te vinden op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.
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