
 

Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk 

Algemene informatie 
• Vragensteller: Daan Kardol (SGP) 

• Onderwerp/vergaderstuk: Derde wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020 

i.v.m. de Omgevingswet 

• Vergaderdatum: 1 december 2022 

• Portefeuillehouder: Henk van Os 

• Datum indiening vraag: 29 november 2022 

• Datum ontvangst antwoord: 1 december 2022 

Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

Bij motie Nr. 2019 – 46 heeft de raad uitgesproken van mening te zijn dat een algeheel verbod op 

verkoop en gebruik van lachgas in Ridderkerk wenselijk is, waarop een artikel in de APV is 

opgenomen.  Volgens het raadsvoorstel (p. 3) is lachgas (nog) niet opgenomen in Lijst II van de 

Opiumwet en is het bezit ervan dus nog legaal.  

Wat wordt hiermee bedoeld? Is de huidige bepaling in de APV naar het oordeel van het College 

strijdig met de Opiumwet of wordt deze wijziging alleen voorgesteld omdat de modelbepaling van 

de VNG beter te handhaven zou zijn? 

Antwoord 1 

De huidige APV is niet strijdig met de Opiumwet. Deze regelt immers (nu nog) niets over lachgas. 

Het voorstel is inderdaad bedoeld om de handhaafbaarheid te verbeteren.  

Vraag 2 

Per 1 januari 2023 zal een landelijk lachgasverbod van kracht worden.  

Betekent dit dat straks opnieuw een aanpassing van de APV nodig is?  

Antwoord 2 



Op het moment dat het voorstel naar uw raad werd gezonden, was nog niet bekend dat er een 

landelijk lachgasverbod zou komen. Als lachgas wordt opgenomen in Lijst II van de Opiumwet 

vervalt de APV-bepaling van rechtswege (art. 122 Gemeentewet). Bij een eerstvolgende 

actualisering zal deze bepaling dan ook geschrapt of aangepast worden. Wij wachten nog op een 

advies van de VNG hoe hiermee om te gaan. 

Vraag 3 

Op grond van het voorgestelde artikel 2:48, tweede lid, kan het college ter bescherming van de 

openbare orde of het woon- en leefklimaat gebieden aanwijzen waarbinnen het 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.  

Onder welke voorwaarden of omstandigheden kan het college dergelijke gebieden aanwijzen? 

Bent u voornemens onmiddellijk na inwerkingtreding van deze bepaling gebruik te maken, en zo 

ja, aan welke gebieden denkt u dan? 

Antwoord 3 

Een dergelijke aanwijzing zal over het algemeen geïnitieerd worden vanuit de politie. Wanneer 

veel overlast van recreatief gebruik of handel in lachgas in bepaalde gebieden wordt ervaren, zijn 

dat omstandigheden die aanleiding geven tot een aanwijzing. 

Vanwege een landelijk verbod hebben wij geen voornemen gebieden aan te wijzen.  
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