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Vragen en antwoorden 

Artikel 2.48a Verbod gebruik lachgas 

Vraag 1 

Waarom niet steviger door gepakt op lachgas? Zou de onderstaande tekst mogelijk een beter 

alternatief zijn? 

Artikel verboden gebruik lachgas 

Het is verboden op een openbare plaats of op openbaar water lachgas of daarop gelijkende waar 

met een ballon of enig ander hulpmiddel te gebruiken, toe te dienen, of ten behoeve van dat 

gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben. 

Antwoord 1 

Lachgas is (nog steeds) een legaal verkrijgbaar product, net als bijvoorbeeld alcohol. Het zonder 

meer verbieden van het gebruik of zelfs het alleen maar voorhanden hebben daarvan op de 

openbare weg is juridisch niet haalbaar. Dit blijkt ook wel uit het feit dat de VNG er voor gekozen 

heeft geen model-bepaling hierover op te nemen. Voor zover het gebruik van lachgas op de 

openbare weg echter hinder en overlast met zich meebrengt, dan zijn er wel mogelijkheden om op 

te treden. Het nieuwe artikel 2:48a voorziet hierin. 

Artikel 5.39 Voorkoming verspreiding van distels 

Vraag 2  

Wanneer is iets een brandhaard en wanneer niet? 



Antwoord 2 

In de toelichting staat het volgende: “…maar staan er grote aantallen bij elkaar op een oppervlakte 

van meer dan 1 m² (distelhaard)…”. In de praktijk betekent dit dat als de vegetatie aaneengesloten 

uit distels bestaat en de oppervlakte groter is dan 1 m²; dat er dan sprake is van een distelhaard. 

Vraag 3 

Is er maatwerk toe te passen rond bijvoorbeeld kassen en tuinbouwgebieden, waar distels veel 

overlast veroorzaken? 

Antwoord 3 

Ja, die mogelijkheid is er. In de praktijk zal de noodzaak om distels te bestrijden nabij kassen 

groter zijn dan het bestrijden van distels in een natuurgebied.  

Vraag 4 

 Wordt er gehandhaafd op de distel verordening? 

 Nee: Waarom niet? 

 Ja: Waaraan is dat merkbaar? 

Antwoord 4 

Er wordt in de praktijk niet actief gehandhaafd op de verplichting van artikel 5:39, maar alleen als er een 

verzoek om handhaving binnenkomt. Sinds 2014 is er 1 schriftelijk handhavingsverzoek ontvangen.  

 

 

 


	Algemene informatie
	Vragen en antwoorden
	Artikel 2.48a Verbod gebruik lachgas
	Vraag 1
	Antwoord 1

	Artikel 5.39 Voorkoming verspreiding van distels
	Vraag 2
	Antwoord 2
	Vraag 3
	Antwoord 3
	Vraag 4
	Antwoord 4


