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V erbod verkoop lachgas

Geachte ondememer,
Het college van Assen heeft ingestemd met een aantal maatregelen rondom de verkoop van lachgas.
Vanaf 1 januari 2020 zal er worden gehandhaafd op de verkoop van lachgas.
Achtergrond
Wij hebben gedurende hetjaar meldingen ontvangen van onze collega's, maar ook van de politie en
welzijnswerkers over een toename in het gebruik en verkoop van lachgas onder Asser jongeren. Ook
landelijk is deze trend zichtbaar. Wij zijn van mening dat wij alle mogelijkheden moeten benutten om
het gebruik van lachgas tegen te gaan, vanwege de gevaren voor de gezondheid van de Asser jongeren,
de openbare orde en veiligheid, de verkeersveiligheid en vervuiling van de openbare ruimte.
Verbod op verkoop
Wij gaan handhaven op basis van artikel 9 .2.1.2 van de Wet Milieubeheer. Wij will en hiermee de
verkoop van lachgas stoppen. Gelet op de bekende gevaren voor de mens en het milieu handelt u als
ondememer in strijd met dit artikel indien u lachgas in ballonnen blijft verkopen.
Waarschuwen en handhaven
Vanaf 1 januari 2020 kunt u bezoek verwachten vanuit de gemeente. Mochten wij na een
waarschuwing bij verkoop toch nog constateren dat lachgas verkocht wordt vanuit uw
(horeca)inrichting, dan zal er een last onder dwangsom volgen.
TT-festival 2020
In het centrum van Assen zal tijdens het TI-festival 2020 een verbod gelden op de verkoop en
gebruik van lachgas. Het verbod is gelijk aan het verbod op glas en blik tijdens de TI in voorgaande
jaren.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Swetha Eilander of Minke Oenema via 14
0592.
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