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Geacht College van GS, 
 
Je hersenen afsluiten van zuurstof, wie had kunnen denken dat dit een rage zou worden. Vele 
jongeren denken dat het gebruik van lachgas onschuldig is. Inmiddels weten we wel beter; lachgas is 
gevaarlijk, veroorzaakt gezondheidsproblemen en ook is er risico op verslaving. Daarnaast veroorzaakt 
het gebruik van lachgas vele ongewenste incidenten. Zo besloot afgelopen maandag iemand haar 
behoefte doen op de treinrails bij het station Eindhoven na inname van lachgas. De politie is van 
mening dat het gebruik van lachgas een ontzettend zorgelijke ontwikkeling is. Naast de overduidelijke 
gevolgen voor de gezondheid, heeft lachgasgebruik ook gevolgen voor de natuur en de 
verkeersveiligheid. Onnodige dumpingen van capsules en ballonen in de Brabantse natuur en mensen 
die onder invloed van lachgas achter het stuur kruipen, terwijl lachgas je waarneming en 
coördinatievermogen verstoort.  
 
Eerder heeft de VVD al een punt gemaakt van onnodige dumpingen van afval en het belang van 
verkeersveiligheid. Nu wil de VVD een aantal specifieke zaken weten: 
 
 Verkeersveiligheid 
1. Is bij het College bekend hoeveel ongevallen worden veroorzaakt door de invloed van lachgas? 
2. Is het college bereid om lachgasgebruik op te nemen in de campagne 0 verkeersdoden in Brabant 
en jongeren zo meer bewust te maken van de risico’s? 
 
Overlast door gebruik in uitgaansgebieden 
3. Weet het College hoeveel overtredingen/delicten begaan zijn onder de invloed van lachgas? 
4. Is het College bereid er bij gemeentes en politie op aan te dringen, overlast door lachgas keihard 
aan te pakken? 
 
Dumpingen in natuurgebieden 
5. Bent u het met de VVD eens dat lachgascapsules en ballonnen schadelijk zijn voor de natuur en 
biodiversiteit? 
6. Is het college bereid lachgas mee te nemen in de vervolgcampagne van een dumper-is-een-
stumper? 
 
Gezondheid 
7. Is bij het College bekend in hoeveel gevallen lachgasgebruik leidt tot psychische klachten of 
lichamelijke aandoeningen zoals bijvoorbeeld een dwarslaesie? 
8. Welke rol heeft het College heeft als het gaat om het gezond houden van Brabanders? 

 
 
VVD Brabant statenleden 
 
Walter Manders woordvoerder Gezondheid 
Suzanne Zwart woordvoerder Veiligheid, Toezicht en Handhaving 

 


