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Onderwerp 

Afdoening motie: Vervroegen sluitingstijden coffeeshops 

  

Uw raad heeft tijdens de behandeling van de brief van de burgemeester Van Zanen over de verkenning 

van het verplaatsen van coffeeshops naar bedrijventerreinen (RIS311442) op 19 mei 2022 de door het 

raadslid mevrouw Klokkenburg ingediende motie ‘Vervroegen sluitingstijden coffeeshops’ 

(RIS312307) aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat:  

− coffeeshops in Den Haag op dit moment de openingstijden van de horeca hanteren en deze 

beperkt kunnen worden bij geconstateerde overlast;  

− de gemeente Rotterdam de sluitingstijd voor coffeeshops heeft vervroegd naar 22:00 voor 

coffeeshops buiten het centrum;  

 

Overwegende, dat:  

− uit de evaluatie van het terugbrengen van de sluitingstijden in Rotterdam blijkt dat het na 

22:00 veel rustiger is in de omgeving van de coffeeshops, mensen minder overlast en 

onveiligheid ervaren en dat het niet heeft geleid tot een (waarneembare) toename van 

straathandel in cannabis; 

 

Verzoekt het college:  

− in gesprek met coffeeshopeigenaars en bewonersorganisaties te bespreken wat de 

mogelijkheden zijn voor het vrijwillig vervroegen van de sluitingstijden, om zo de overlast in te 

perken. 

 

Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 

 

Overleg met de coffeeshopbranche en bewonersorganisaties 

Het college neemt signalen over de druk op de leefbaarheid die kan ontstaan door de exploitatie van 

coffeeshops zeer serieus. Dat deze druk met name in de overconcentratiegebieden hoog is, wordt al geruime 

tijd onderkend. Daarom is een belangrijk speerpunt van het coffeeshopbeleid om tot een betere spreiding 

van deze coffeeshops te komen. Meerdere moties van uw raad die deze verplaatsingen moeten bevorderen 

zijn aangenomen en uitgevoerd (zie RIS312308, RIS312309, RIS310274, RIS310276, RIS310278). 
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Ondertussen blijft het college zich inspannen om de zorgen over de leefbaarheid in de straten waar 

coffeeshops zijn gevestigd weg te nemen, binnen de mogelijkheden die het beleid en de toepasselijke 

regelgeving mij hiervoor bieden. In dat kader zal ook worden onderzocht hoe het vrijwillig vervroegen van 

de sluitingstijden hieraan kan bijdragen. De resultaten die zijn behaald met de vrijwillig vervroegde 

sluitingstijden in de Weimarstraat worden daarbij betrokken. 

 

Na de zomer zal een bijeenkomst plaatsvinden waarin met de Haagse coffeeshophouders wordt gesproken 

over het Haagse coffeeshopbeleid, de stand van zaken met betrekking tot het zoeken van alternatieve 

locaties en ook de optie om de sluitingstijden van coffeeshops te vervroegen. In de reguliere overleggen met 

buurtorganisaties, zal deze optie ook worden besproken. 

 

De uitkomsten van deze overleggen worden aan uw raad voorgelegd. Op basis daarvan kan in overleg met 

uw raad worden bezien in hoeverre het vervroegen van de sluitingstijden van coffeeshops kan bijdragen aan 

de leefbaarheid in de betreffende straten. 

 

Wij hopen uw raad met deze raadsmededeling voldoende te hebben geïnformeerd. Het college beschouwt de 

motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris de locoburgemeester 

 

Ilma Merx Kavita Parbhudayal 

 
 


