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Onderwerp 

Afdoening motie: 'Laat ze het lachen vergaan' 

  

Uw raad heeft tijdens de bespreking van de raadsmededeling Voortgang Toekomst Scheveningen 

Badplaats (RIS308245) op 10 juni 2021 de door het raadslid mevrouw Klokkenburg-Reedeker 

ingediende motie ‘Laat ze het lachen vergaan’ (RIS309137) aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

• vanaf 1 mei 2021 een lachgasverbod geldt in onze stad, wat betekent dat er een lachgas 

verhandeld of gebruikt mag worden in de openbare ruimte; 

 

Overwegende, dat: 

• de overlast door het gebruik van lachgas op de Scheveningse boulevard de afgelopen jaren 

groot was en er de afgelopen warme junidagen weer veel meldingen zijn gedaan van overlast 

door lachgasgebruikers; 

 

Verzoekt het college: 

• door middel van borden, mupi’s of andere communicatiemiddelen bezoekers van de boulevard 

te wijzen op het lachgasverbod en de boete die hoort bij het overtreden van dit verbod; 

• zichtbaar en actief te handhaven op het gebruik en de verkoop van lachgas op de boulevard en 

zogenaamde ‘hotspots’ in de aangrenzende gebieden, 
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Hierbij informeren we u over de afdoening van deze motie. 

 

Het college heeft ter uitvoering van de motie de volgende maatregelen genomen: 

• In april 2021 hebben handhavers overlastgevende bezoekers op de boulevard over het 

lachgasverbod en de bijbehorende boete door middel van een flyer geïnformeerd. Er zijn voor 

de zomerperiode van 2021 geen borden, mupi’s of andere communicatiemiddelen ingezet.  

• Er wordt gedurende het hele jaar handhavend opgetreden tegen overtredingen van zowel het 

verbod op het gebruik en het bij zich hebben van lachgas als van het ventverbod.Vanaf mei 

2021 tot op heden surveilleren handhavers actief en zichtbaar, dagelijks, zowel in burger als in 

uniform, op de boulevard en hotspots in aangrenzende gebieden en beboeten ze overtreders. 
• De bijzonder opsporingsambtenaren (hierna: boa’s) van de Handhavingsorganisatie van de 

gemeente Den Haag kunnen vanuit hun rol als bestuurlijk toezichthouder, handhavend 

optreden tegen overtredingen van het ventverbod voor lachgas en tegen overtredingen van het 

verbod op het gebruik en het bij zich hebben van lachgas. De boa’s leggen in het geval van 

overtredingen een bestuurlijke boete overlast op aan de overtreder. Naast de boa’s kunnen de 

politiefunctionarissen vanuit hun algemene opsporingsbevoegdheid handhavend optreden 

tegen overtredingen van het ventverbod en tegen overtredingen van het verbod op het gebruik 

van lachgas. Zie in dit kader ook de afdoening van de motie ‘Pak Lachgaskoeriers 

aan’(RIS310275).  
• Uit het voorgaande volgt dat ook tijdens het aankomende strandseizoen in Scheveningen zal 

worden gehandhaafd op overtredingen van het lachgas- en ventverbod. Ter voorbereiding op 

het strandseizoen 2022 (her)overwegen we alle manieren van communicatie. De suggestie 

wordt meegenomen in de (brede) communicatie om overlast (van bijvoorbeeld patsergedrag, 

drugsgebruik en lachgas, voertuigen die geluidsoverlast veroorzaken en straatraces) op 

Scheveningen, stadsdeel breed, tegen te gaan. Op welke wijze dat zal gebeuren bespreekt het 

Actieplan Scheveningen met de ketenpartners in de aanloop naar het zomerseizoen. 

 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 
 


