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Nr. 2019 – 46 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en wethouders, 
agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2020; 
 
overwegende dat: 
 
1. gebruik van lachgas schadelijk kan zijn voor de gezondheid en kan leiden tot ontoelaatbare risico’s voor het 

verkeer en de openbare orde en veiligheid; 
 
2. andere gemeenten zoals bijvoorbeeld Amsterdam en Arnhem maatregelen hebben genomen voor het verbieden 

van verkoop en/of gebruik van lachgas https://www.nu.nl/binnenland/6007470/arnhem-voert-als-eerste-gemeente-
totaalverbod-in-op-verkoop-lachgas.html; 

 
3. het gebruik van lachgas Ridderkerk niet voorbij gaat, wat ook blijkt uit de regelmatige vondst van forse 

hoeveelheden lachgaspatronen in de openbare ruimte; 
 
constaterende dat maatregelen om verkoop en gebruik van lachgas op gemeentelijk niveau te beperken onder andere 
zijn: 
 
a. een verbod in te stellen op de verkoop van lachgas aan particulieren, zowel in de openbare ruimte, als in uitgaans- 

en horecagelegenheden, bijvoorbeeld door het opnemen van een artikel in de Algemene Plaatselijke Verordening 
of gebruik te maken van de Wet Milieubeheer; 

 
b. afspraken te maken met de lokale detailhandel om verkoop van lachgaspatronen niet langer te laten plaatsvinden 

aan jongeren onder de 18 jaar; 
 
c. een verbod in te stellen op het gebruik van lachgas door particulieren in de openbare ruimte, uitgaans- en 

horecagelegenheden, bijvoorbeeld door het opnemen van een artikel in de Algemene Plaatselijke Verordening; 
 
d. in de vergunning voor evenementen expliciet op te nemen dat verkoop en gebruik van lachgas verboden is en dit 

verbod ook op te nemen in het nieuw vast te stellen evenementenbeleid 2020. 
 
is van mening dat: 
 
een algeheel verbod op verkoop en gebruik van lachgas in Ridderkerk wenselijk is; 
 
verzoekt het college om: 
1. het gebruik van lachgas in Ridderkerk zoveel mogelijk te beperken en onmogelijk te maken o.a. door de inzet van 

eerder genoemde maatregelen; 
2. indien nodig de raad hiertoe een voorstel te doen;  
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
Anton Rottier, SGP    Victor Mijnders, CDA   Arianne Ripmeester, PvdA 
 
Robert Kooiman, ChristenUnie  Ad Los, Echt voor Ridderkerk 
  

Aangenomen Verworpen
 

Voor 29: VVD, GL, CDA, Bo1, EvR, CU, LR, P18P, SGP, D66, PvdA 

Tegen 0 

 

Afgedaan met raadsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020 in de raadsvergadering van 7 juli 

2020 
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