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Geachte mevrouw Van den Beukel,
Naar aanleiding van uw vragen over lachgas, hierbij de antwoorden:
Vraag 1: Heeft de politie verkeersovertredingen in Hengelo geconstateerd waarbij
mogelijk lachgas betrokken was?
Antwoord: Lachgas is zeer vluchtig en geeft een korte roes en werking. Het is dus niet met een test
aan te tonen of bestuurders als gevolg van het gebruik van lachgas een verkeerovertreding hebben
begaan.
Vraag 2: Heeft de politie tijdens reguliere verkeerscontroles in Hengelo lachgas
aangetroffen?
Antwoord: Niet bij een verkeerscontrole, maar onlangs is wel tijdens een horecadienst
geconstateerd dat lachgas vanuit gasflessen werd verkocht op het Burgemeester Jansenplein. Het
lachgas is in beslag genomen en de persoon die dit verkocht is door de politie beboet.
Vraag 3: Hoeveel meldingen zijn er bij de politie en of gemeente Hengelo gedaan waarbij
er lachgas in het spel was?
Antwoord: Bij politie zijn in 2018 14 meldingen geweest met betrekking tot lachgas, in 2019 49 en
in 2020 tot en met 16 februari 6 meldingen.
Vraag 4: Heeft het college van B&W zicht op eventuele lachgas-oplaadpunten vanuit
gasflessen in auto’s binnen Hengelo?
Antwoord: Er zijn geen oplaadpunten bekend bij het college. Behalve de keer dat lachgas vanuit
een auto werd verkocht op het Burgemeester Jansenplein, zoals beschreven is als antwoord bij
vraag 2.
Vraag 5: 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?
Antwoord: Er zijn geen informatiebijeenkomsten geweest voor jeugdigen en ouders specifiek over
lachgas. Er worden wel lessen gegeven aan kinderen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs en
groep 1 en 2 van het voortgezet onderwijs waarbij middelengebruik in het algemeen wordt
besproken. Deze lessen worden gegeven door medewerkers van Halt op alle scholen in Hengelo.
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Vraag 6: 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?
Antwoord: Niet het onderwerp lachgas specifiek, maar middelengebruik is wel een thema dat
genoemd wordt op de agenda van de Regio Twente. Roken (rookvrije generatie) en verminderen
problematisch alcoholgebruik (o.a. focus jeugd) zijn momenteel als speerpunt opgenomen. Het
gebruik van lachgas is een onderwerp dat vooral het afgelopen jaar volop in de belangstelling is
gekomen en het heeft regionaal ook zeker aandacht. Overigens heeft de GGD Twente wel een
standpunt ingenomen over het gebruik van lachgas. Dat standpunt luidt als volgt: “Vanwege de
onbekendheid van de risico’s op lange termijn adviseert GGD Twente, daar waar dit binnen de
mogelijkheden ligt van gemeenten, horeca en andere organisaties, het gebruik en de verkoop van
lachgas voor recreatief gebruik niet toe te staan”.
Het thema lachgas wordt onderwerp van gesprek tijdens de ambtelijke overleggen met de
Hengelose horeca. Deze (maandelijkse) overleggen starten binnenkort. Verder is in de Algemene
Plaatselijke Verordening 2019 een bepaling opgenomen over lachgasgebruik (Artikel 2:47a). Dit
artikel biedt de burgemeester, respectievelijk het college, de mogelijkheid een gebied aan te wijzen
waarbinnen het verboden is lachgas te verkopen of te gebruiken. Er is overigens nog geen gebied
aangewezen.
Het thema lachgas heeft onze volle aandacht en we zijn ons als college bewust van de risico’s die
het (overmatig) gebruik met zich meebrengt. Indien nodig treffen we preventieve maatregelen die
binnen de huidige wettelijke kaders mogelijk zijn.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,

De heer J. Eshuis

De heer S.W.J.G Schelberg
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