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ventvergunningstelsel en lachgas
vraag in de Raadscommissie M&B (20-02-2020)

Beste meneer, mevrouw,

In de vergadering van de Raadscommissie Middelen en Bestuur van donderdag 20 februari
2020 heeft mevrouw Jacobs, van Weert Lokaal, over het onderwerp lachgas de vraag
gesteld of er een ventvergunningstelsel mogelijk is, dit om de verkoop en gebruik van
lachgas daarmee tegen te kunnen gaan. Door wethouder Van Eijk is de toezegging gedaan
dat die vraag nader schriftelijk beantwoord zal worden. Het antwoord op de vraag luidt als
volgt:

Het ventvergunningstelsel is relatief recent uit de APV gehaald. Dit in verband met de
wens van de raad tot verdere deregulering. Formeel kan voor het venten met lachgas een
ventvergunningstelsel worden ingevoerd. De gemeenteraad kan daartoe besluiten.
Wanneer de ventvergunning weer wordt ingevoerd, in het bijzonder in verband met de
ervaren problemen met lachgas, is het echter de vraag of dit de verkoop en het gebruik
van lachgas effectief tegen zal gaan. De verplichting tot het hebben van een
ventvergunning wordt voor de verkoop van lachgas in de praktijk namelijk omzeild door
de koper eerst een bestelling te laten plaatsen bij de verkoper (via sms, e-mail e.d.). Dan
komt de verkoper gericht naar de koper om het lachgas te leveren. Op die wijze gaat de
verkoper als het ware dus niet van deur tot deur om via het doen van aanbiedingen
kopers te zoeken. Het initiatief ligt dan bij de koper en niet zoals bij het venten bij de
verkoper. Op die wijze van verkoop ziet de ventvergunning niet en de ventvergunning is
dan ook niet toepasselijk. Herinvoering van de ventvergunning (in algemene zin of in het
bijzonder voor de verkoop van lachgas) mist in die omstandigheden ten aanzien van de
verkoop en daarmee ook het gebruik van lachgas dan ook het beoogde doel.

Ik vertrouw erop dat uw vraag hiermee voldoende is beantwoord.
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