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Onderwerp 

Afdoening motie: ‘Geen casino in Loosduinen’ 

  

  

Uw raad heeft tijdens de bespreking van de stand van zaken ten behoeve van afdoening motie “Geen 

omgevingsvergunning Dr. Lelykade 10” (RIS306515/RIS311194) op 21 april 2022 de door het raadslid 

mevrouw Klokkenburg-Reedeker ingediende motie Geen casino in Loosduinen (312148) aangenomen.  

 

De motie luidt als volgt: 

 

constaterende, dat: 

- Hommerson Casino’s heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in het openen van een casino aan 

het Savornin Lohmanplein 9; 

- de beoogde locatie niet binnen één van de aangewezen gebieden valt zoals benoemd in de 

huidige Verordening op de Kansspelen. 

 

overwegende, dat: 

- de beoogde locatie gelegen is in een wijk met relatief veel (kwetsbare) zorgdoelgroepen en dicht 

bij een aantal (basis)scholen. 

 

van mening, dat:  

- dit geen geschikte locatie is voor de vestiging van een casino. 

 

verzoekt het college:  

- geen toestemming te verlenen aan Hommerson Casino’s om een casino te openen aan het 

Savornin Lohmanplein en de Verordening op de Kansspelen hiertoe niet te wijzigen.  
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Het college geeft op de volgende manier antwoord op deze uitspraak van de raad: 

De gesprekken met Hommerson Casino’s over een alternatieve locatie aan het Savornin Lohmanplein 

worden niet verder gevoerd. De raad is het bevoegde bestuursorgaan om de Verordening op de 

Kansspelen te wijzigen. Omdat het college gehoor geeft aan de motie van de raad zal het college geen 

wijziging van de Kanspelverordening aan de raad voorleggen om het Savornin Lohmanplein als gebied 

aan te wijzen.  

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 


