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Motie - Overlast lachgas terugdringen 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 17 oktober 2022, gelezen het raadsvoorstel 
´Programmabegroting 2023´, 
 
constaterende dat: 

1. een wijziging van de APV de mogelijkheid biedt om gebieden aan te wijzen waar het gebruik of 
bezit van lachgas verboden is;  

2. de stad Utrecht sinds 2019 middels een pilot een verbod heeft ingesteld; 
3. overlast op straat sinds de invoering van het lachgasverbod in Utrecht is afgenomen; 
4. in Utrecht recentelijk (juli 2022) meer gebieden een lachgasverbod hebben gekregen; 
5. landelijke wetgeving en toereikende hulpverlening nodig zijn om dit probleem bij de bron aan te 

pakken; 
6. het kabinet heeft besloten het bezit en de verkoop voor recreatief gebruik per 1 januari te 

verbieden, 
 
overwegende dat:  

1. het gebruik van lachgas schadelijk is voor de gebruiker, zijn of haar directe omgeving en leidt 
tot vervuiling en overlast in de openbare ruimte; 

2. de gemeente een actieve rol toekomt bij het aanpakken van het gebruik van lachgas,  
 
verzoekt het college: 

1. al het nodige te doen om verankering, uitvoering en handhaving van de nieuwe wet over lachgas 
zo snel mogelijk op te nemen in beleids- en overige documenten en waar nodig de Raad hierover 
te informeren, 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
  
Florian van Hout, De Woerdense VVD 
Florian Bos, De Woerdense VVD 
Rumo van Aalst, CDA 
Femke Merel van Kooten, Splinter 
 
 
 
Toelichting 
Het aantal jongeren dat recreatief en excessief lachgas gebruikt, neemt de afgelopen jaren in zeer rap 
tempo toe. VWS heeft een risicobeoordeling uitgevoerd en die laat zien dat lachgas een stof is met 
substantiële risico’s voor de (volks)gezondheid en de samenleving. Wij zien dat lachgas zelfs vanuit 
(rijdende) voertuigen wordt gebruikt. Hoewel de staatssecretaris lachgas op lijst II van de Opiumwet gaat 
plaatsen, blijkt nu al een verbod opnemen in de APV een effectieve maatregel. Door in Woerden een 
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verbod op te nemen in de APV worden maatregelen getroffen om de brede beschikbaarheid van 
recreatief lachgas terug te dringen en daarmee ook de schadelijke effecten voor de gezondheid terug te 
dringen en de verkeersveiligheid te bevorderen. 
 
 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden 
in zijn openbare vergadering, gehouden op 17 november 
2022 

 
De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas 

 
De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 


