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Het venten en het gebruik van lachgas manifesteert zich vooral bij evenementen.
Dit gaat gepaard met risico’s voor de gezondheid van gebruikers, vervuiling van de
openbare ruimte en ander ongewenst gedrag waardoor burgers zich onveilig
voelen. Daarom is het noodzakelijk om het venten van lachgas in de omgeving van
evenementenlocaties te verbieden.
Het college stuurt dit besluit ter informatie aan de commissie Bestuur.

n.v.t.
Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. Het aanwijzingsbesluit ventverbod lachgas bij evenementen op
grond van artikel 5:15 lid 1 van de Algemene Plaatselijke
Verordening vast te stellen (bijlage A);
de secretaris,

de burgemeester,

1. Inleiding
Het venten en het gebruik van lachgas manifesteert zich vooral bij evenementen. Dit gaat gepaard
met risico’s voor de gezondheid van gebruikers, vervuiling van de openbare ruimte en ander
ongewenst gedrag waardoor burgers zich onveilig voelen. Voor grote evenementen zoals
Bevrijdingspop en Haarlem Jazz is het noodzakelijk om het venten van lachgas in de omgeving van
evenementenlocaties te verbieden tijdens evenementen.
Op grond van artikel 5:15 lid 1 van de APV is het college bevoegd om openbare plaatsen aan te
wijzen waar het verboden is te venten, in het belang van de openbare orde.
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2. Besluitpunten college
Het college besluit:
1. Het aanwijzingsbesluit ventverbod lachgas bij evenementen op grond van artikel 5:15 lid 1
van de Algemene Plaatselijke Verordening vast te stellen (bijlage A);
3. Beoogd resultaat
Door evenementenlocaties aan te wijzen waar het verboden is lachgas - alsmede patronen, cilinders
en tanks waarin lachgas zich bevindt - te venten tijdens evenementen, wordt de openbare orde
beschermd en overlast voorkomen.
4. Argumenten
1. venten en gebruik van lachgas gaat gepaard met vervuiling
Het venten en het gebruik van lachgas, dat zich vooral bij evenementen manifesteert, leidt tot
vervuiling van de openbare ruimte doordat lachgaspatronen en ballonnen in grote aantallen worden
achter gelaten op straat.
2. gebruikers van lachgas vertonen ongewenst gedrag
Gebruik van lachgas leidt tot uitbundig en uitdagend gedrag. Gebruik van lachgas in groepsverband
komt bedreigend over, wat gevoelens van onveiligheid veroorzaakt.
3. lachgas vormt gezondheidsrisico
Gebruik van lachgas in combinatie met alcohol of drugs kan voor gezondheidsrisico’s zorgen. Ook
vallen gebruikers flauw als gevolg van zuurstoftekort. Dit vormt een risico op locaties waar veel
mensen samen komen, zoals bij evenementen.
5. Risico’s en kanttekeningen
1. gebruik van lachgas wordt niet verboden met dit aanwijsbesluit
Om het gebruik van lachgas te verbieden is een APV-wijziging nodig. Een voorstel voor wijziging van
de APV is in voorbereiding.
6. Uitvoering
De dag na publicatie in de landelijke voorziening voor overheidspublicaties treedt het besluit in
werking. De inhoud van het aanwijzingsbesluit wordt actief gecommuniceerd door een persbericht.
7. Bijlage
Aanwijzingsbesluit ventverbod lachgas bij evenementen (Bijlage A)
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