
   
Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hengelo  
Betreft: Integrale aanpak lachgas 
 

Geacht college, 

Op 9 december jl. maakten staatssecretaris voor Volksgezondheid Blokhuis en minister van Justitie 
en VWS Grapperhaus in een kamerbrief1 over de integrale aanpak van het recreatief gebruik van 
lachgas bekend dat lachgas op lijst II van de Opiumwet wordt geplaatst. In deze brief is te lezen, dat 
de lachgasproblematiek zich heeft ontwikkeld tot een drugsprobleem. De wijze waarop lachgas 
wordt gebruikt is de afgelopen tijd sterk veranderd van gebruik uit slagroomgaspatronen naar 
gebruik uit aanzienlijk grotere gasflessen. Verkoop vindt met name plaats via webshops, 
thuisbezorging, in horeca en op straat. Het NVIC2 meldde eerder dit jaar al een toename van het 
aantal incidenten met lachgas. Artsen slaan alarm in de media en uiten hun zorgen. Zorgen over 
mogelijk onherstelbare neurologische schade als gevolg van lachgasgebruik. 
Bevriezingsverschijnselen van ledematen door het vastklemmen van gasflessen waaruit ballonnen 
met lachgas worden gevuld. Het risicoprofiel3 van lachgas scoort ten opzichte van andere middelen 
hoog.4 Volgens het CAM rapport ziet de politie in de laatste jaren een toename in het aantal 
aanrijdingen waarbij lachgas in het spel is. Tijdens reguliere verkeerscontroles wordt steeds vaker 
lachgas aangetroffen. In algemene zin neemt het aantal meldingen met een associatie met lachgas 
bij de politie toe. De recreatieve lachgasmarkt is een lucratieve branche geworden en heeft zich de 
afgelopen tijd snel ontwikkeld. 

ChristenUnie heeft de volgende vragen: 

• Heeft de politie verkeersovertredingen in Hengelo geconstateerd waarbij mogelijk lachgas 
betrokken was? 

• Heeft de politie tijdens reguliere verkeerscontroles in Hengelo lachgas aangetroffen? 
• Hoeveel meldingen zijn er bij de politie en of gemeente Hengelo gedaan waarbij er lachgas in 

het spel was? 
• Heeft het college van B&W zicht op eventuele lachgas-oplaadpunten vanuit gasflessen in 

auto’s binnen Hengelo?  
• Wat is de stand van zaken van de voorlichting en preventie m.b.t. lachgasgebruik onder 

zowel jeugdigen als ouders hier in Hengelo? Zijn er al informatiebijeenkomsten 
georganiseerd?5  

• Staat het onderwerp Tegengaan lachgasgebruik op de agenda van Regio Twente? Zo nee, 
bent u bereid zich in te spannen om dit op de agenda te krijgen? 

 

Wij kijken uit naar uw beantwoording.  

Met vriendelijke groeten,  

Susanne van den Beukel 
Fractievoorzitter ChristenUnie Hengelo 

                                                           

1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/09/kamerbrief-over-integrale-aanpak-lachgas. 2019-
12-12 
2 Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum 
3 CAM= Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs, Commissie Risicobeoordeling lachgas (2019) 
4 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/12/09/risicobeoordeling-lachgas. 2019-12-12 
5 2019-09-10 (2420009) Raadsbrief Vervolg bestuurlijke afspraak tegengaan lachgasgebruik 
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