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Ter beantwoording van de vraag van Plaatselijk Belang Terschelling
over het gezamenlijk verbieden van lachgas het volgende.
Ook op Terschelling is er reden tot zorg als het om het ‘recreatief’
gebruik van lachgas gaat. Op Terschelling liepen we wat dat betreft zelfs
wat voor op de rest van Nederland want gebruikte lachgaspatronen
werden een jaar of vier geleden ook al in grote aantallen in de openbare
ruimte gevonden. Lachgaspatronen en/of met lachgas gevulde
ballonnetjes worden ook op Terschelling verkocht. De afgelopen zomer
hebben we vanuit de gemeente nog actief geprobeerd een
campinghouder te bewegen van de verkoop van lachgas af te zien,
maar dat bleef zonder resultaat.
In de loop van 2019 nam het aantal meldingen van schadelijke gevolgen
van het gebruik van lachgas snel toe. Het afgelopen weekeinde waren
er zelfs meldingen over dwarslaesies als gevolg van overdadig
lachgasgebruik. Gisteren (9/12) werd duidelijk, dat het kabinet een
verbod wil realiseren op het recreatief gebruik van lachgas en de
mogelijkheden daartoe laat onderzoeken.
De gemeenten Sûdwest-Fryslân en de Fryske Marren doen een poging
om lachgas in hun gemeente te verbieden via de Algemene plaatselijke
verordening (Apv). Zij zijn niet de enige, ook bijvoorbeeld de gemeente
Arnhem heeft het in de Apv opgenomen. De grote vraag is, of dit
juridisch houdbaar is. Lachgas valt namelijk onder de warenwet en is
geen illegaal goed. Het is dus wachten tot een Apv-verbod wordt
aangevochten bij de rechter om te kijken hoe hier op gereageerd wordt
door de rechtspraak. Wij houden deze ontwikkelingen in de gaten.
In de regionale driehoek (burgemeester, politie, justitie) staat het thema
lachgas ook al enige tijd op de agenda. Daarbij is/wordt
geïnventariseerd welke maatregelen zouden kunnen worden genomen.
Maar landelijk is er op dit moment dus nog geen beleid noch
aanvullende regelgeving m.b.t. het (recreatief) gebruik van lachgas.
Als college zullen wij overwegen of het zinvol is bij de eerstvolgende
wijziging van de Apv ook aandacht te besteden aan het terugdringen
c.q. verbieden van de verkoop en/of het gebruik van lachgas,
bijvoorbeeld op campings.

2
Als gemeente Terschelling hebben we al besloten het verkopen van
lachgas bij evenementen te verbieden. Dit laatste is omdat de
burgemeester als bevoegd gezag in de evenementenvergunning die
voorschriften kan opnemen die hij nodig acht ter voorkoming van
verstoring van de openbare orde (art. 2:26 APV).
Daarnaast kan de politie in specifieke gevallen verbaliseren. Namelijk
als lachgaspatronen op staat worden gegooid. Dit is een milieudelict en
strafbaar op grond van de Afvalstoffenverordening Terschelling 2010
(art. 17). Afgelopen zomer zijn hier boetes voor uitgedeeld.

