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AMENDEMENT

De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op donderdag 30 januari 2020, ter bespreking van
het raadsvoorstel inzake periodieke actualisering Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft
Besluit

Het Raadsbesluit 'Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft' als volgt te wijzigen:
Op pagina 1 van het raadsbesluit wordt, boven artikel 1:1 Begripsbepalingen, de volgende tekst
toegevoegd:
lnhoudsopgave

"In de inhoudsopgave wordt ingevoegd:
'Artikel 2:39a verbod gebruik lachgas op de weg"
Op pagina 6 van het raadsbesluit wordt, onder de be paling betreffende art 2:39, de volgende tekst
toegevoegd:
Artikel 2:39a Verbod qebruik lachqas op de weg

Het volgende artikel wordt ingevoegd:
Artikel 2:39a verbod gebruik lachgas op de weg

Het is verboden op de weg, al dan niet in voertuigen als bedoeld in artikel 1 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, die deel uitmaakt vaneen door het
college van burgemeester en wethouders aangewezen ebied, lachgas te inhaleren of
lachgas in com bi natie met gebruiksvoorw
Tnhalatie mogelijk ma ken bij zieh te
hebben."

Onafhankelijk Delft
Toe/ich ting

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het gebruik van lachgas fors is toegenomen. In Nederland
vinden er regelmatig ongevallen plaats waarvan de oorzaak ligt in het gebruik van lachgas. De kans
op een lachgas-gerelateerd ongeval neemt daarom in Delft oak toe.
We willen niet wachten met het stellen van een norm tot een ongeval in Delft daadwerkelijk plaats
vindt. Bij een ongeval is er naast de schade bij de gebruiker zelf hierdoor oak mogelijk lichamelijke,
mentale of materiële schade voor niet-gebruikers. De gemeente moet zorgdragen voor een veilige
omgeving voor haar bewoners en dus moet lachgasgebruik in het verkeer tegengegaan worden.
De wegenverkeerswet voorziet hier niet in. Rijden onder invloed is weliswaar strafbaar, maar de
bewijslast is moeilijk omdat lachgas niet in het bloed kan worden aangetoond.
Bovendien laat de wegenverkeerswet ruimte aan gemeenten om nadere regels vast te stellen voor
zover deze niet in strijd zijn met de wegenverkeerswet.

