
B&W-besluit:

1. Het college stemt in met het starten van een pilot met Mosquito

2. De kosten van het besluit bedragen€  9.500,00. Deze kosten zullen uit  het budget “Veilige 
plekken”  / GSB pijler sociaal voor 2007 gedekt worden.

3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.

4. Het besluit wordt ter informatie toegestuurd aan de commissie bestuur.
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Onderwerp
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Bestuurlijke context
Bureau Veiligheid heeft twee verzoeken ontvangen om in het kader van de bestrijding van onveilige
plekken subsidie te verlenen voor het plaatsen van “Mosquito”s.  Mosquito’s zijn geluidszenders die een 
zodanig hoog geluid produceren dat het alleen hoorbaar is op de gehoorgrens van jongeren tussen de 15
en 25 jaar oud. Gebleken is dat het plaatsen van een dergelijk apparaat in de buurt van een ongewenste
hangplek een efficiënte manier is om jongeren van de betreffende plek te laten vertrekken.
Dit middel zou een aanvulling kunnen zijn op het pakket van andere maatregelen jongerenoverlast. Met
name kan aangesloten worden op de bordjes met tijdsbeperking bij kinderspeelplaatsen en
voetbalkooien.
Voorgesteld wordt een pilot te starten met deze twee aanvragen. Binnen zes maanden vindt een
evaluatie plaats en wordt aan het college een voorstel voorgelegd om tot verlenging of uitbreiding dan
wel beëindiging te komen.

Het college wenst de commissie bestuur in kennis te stellen van de actuele ontwikkelingen met
betrekking tot het tegengaan van overlast door hangjongeren.



Notitie Mosquito

Aanleiding
De aanleiding tot deze notitie zijn twee verzoeken om subsidie in het kader van de Pijler
Sociaal voor de prestatie Veilige plekken.
Omdat dit soort onconventionele maatregelen nog niet eerder in Haarlem zijn toegepast is het
wenselijk dat het college zich hierover uitspreekt.

Wat is Mosquito?
Mosquito’s zijn geluidszenders die een zodanig hoog geluid produceren dat het alleen 
hoorbaar is op de gehoorgrens van jongeren tussen de 15 en 25 jaar oud. Doordat het geluid
zich op de gehoorgrens bevindt, wordt het door jongeren als irritant ervaren. Gebleken is dat
het plaatsen van een dergelijk apparaat in de buurt van een ongewenste hangplek een
efficiënte manier is om jongeren van de betreffende plek te laten vertrekken. Alle andere
leeftijdsgroepen kunnen het geluid over het algemeen niet waarnemen of als ergerlijk ervaren
omdat het buiten hun gehoorgrens valt. De irritatie treedt pas op als de 15-25 jarige langere
tijd op die plek is. Voor passerende jongeren is er nog niets aan de hand. Dit geldt ook voor
honden en katten. Door middel van een tijdschakelaar kan het apparaat worden geactiveerd op
tijden wanneer men het nodig acht.
TNO heeft dit product onderzocht en gerapporteerd. De conclusies luiden onder andere dat
het geluid, als de Mosquito buiten is bevestigd, niet in een woning wordt waargenomen en dat
zelfs op korte afstand niet voor gehoorschade gevreesd hoeft te worden. Diverse gemeenten
maken inmiddels gebruik van de Mosquito, de reacties zijn allen positief.

Problematiek
Toepassing kan plaatsvinden op plekken waar al is vastgesteld dat op bepaalde tijden jongeren
niet welkom zijn, omdat zij overlast veroorzaken. Op deze plekken wordt met een integrale
aanpak naar vermindering van de overlast toegewerkt. Meer surveillance door politie, inzet
van het overlastinterventieteam en/of fysieke maatregelen. Bij voetbalkooien en
kinderspeelplaatsen wordt gebruik gemaakt van de toepassing van de borden “beperking 
gebruik openbare ruimte”. Hier mag men tussen 22.00 uur en 08.00 uur niet rondhangen. Met
de Mosquito kan hierop aangesloten worden. De Mosquito kan in dat geval worden gebruikt
als aanvullend middel om de beperking te handhaven. Op deze plaatsen wordt door de politie
al intensiever gesurveilleerd, men kan echter niet voortdurend aanwezig zijn. Daarnaast kan
de Mosquito worden gebruikt op plekken waar het überhaupt al verboden is om zich als
onbevoegde te bevinden.

Het middel is echter slechts inzetbaar als de omgeving zich ervoor leent. Het effectgebruik is
20 tot 30 meter.

Ervaringen in andere gemeenten
Sinds de introductie in maart 2006 heeft de leverancier Mosquito op verschillende plaatsen in
Nederland geleverd. Vaak gebeurde dit in het kader van een evaluatie door lokale overheden,
politie, scholen etc. Inmiddels zijn meer dan 200 Mosquito systemen in gebruik of geleverd.
De gemeente Capelle aan de IJssel was de gemeente waar Mosquito het eerst is toegepast en
waar ook de meeste publiciteit over naar buiten is gekomen. Het initiatief is genomen door de
politie op twee plekken die door de politie zijn uitgekozen. Er is tot op heden nog geen
besluit van gemeentelijke instanties aan te pas gekomen. Het betreft twee schoolpleinen. De
ervaringen zijn positief. Er is enigszins sprake van een waterbedeffect. Daarom vindt
toepassing alleen plaats op plekken waar de overlast echt niet kan en niet beheersbaar is op



andere wijze. Capelle is na een jaar proefdraaien toe aan de bestuurlijke inbedding. Hierbij
komen vragen aan de orde hoe om te gaan met verzoeken en welke criteria gelden voor
toepassing.

De gemeente Vlaardingen heeft een pilot bij twee overkappingen bij de ingang van scholen.
Binnenkort vindt uitbreiding plaats naar nog twee plekken. Men adviseert als criterium aan te
houden dat er objectief veel schade is door vandalisme, rondslingerend glas en brandstichting.
Men heeft omwonenden per brief geïnformeerd. En houdt stelselmatig overleg met de
verzoekers. Er is geen sprake van waterbed effect.

De Rotterdamse deelgemeente Charlois is sinds mei in samenwerking met het gemeentelijk
vervoersbedrijf bezig met een pilot op plekken bij het metrostation Zuidplein en op enkele
pleinen in Oud-Charlois ( in totaal 5 plekken). Men is zeer enthousiast. De hoeveelheid
klachten van omwonenden neemt objectief af. Op het metrostation hangt één box dicht bij een
winkel, daar wordt hij op afstand bediend. Op overige plekken werken ze op een
bewegingsmelder. De maatregel is ingebed in andere maatregelen, zoals extra aandacht door
een jongerenwerker.
Van een waterbedeffect merkt men op dit moment niets. Er wordt bij het ophangen getest of
bewoners er last van hebben.
De bestuurlijke inbedding heeft vorm gekregen in het wijkveiligheids-actieplan, dat
aangenomen is door de gemeenteraad.

Voorgestelde pilot
De onderhavige aanvragen betreffen twee plaatsen die nauw verband met elkaar hebben.
De eerste is de voetbalkooi op het Brouwersplein in de Leidsebuurt, waar al een jaar een
project loopt om de overlast en schade oor vandalisme tegen te gaan. Door de genomen
maatregelen daar is al bereikt dat de overlast vermindert, maar is ook sprake van een
waterbedeffect. De jongeren zoeken hun toevlucht op de trappen en onder de overkapping van
het gemeentelijk kantoor aan de Westergracht, waar het officieel al verboden is om zich als
onbevoegde te bevinden. Ook op deze plek is veel schade. Dit wordt dan aangeven middels
het verbodsbord 184 Wetboek van Strafrecht.

We beschouwen deze plekken als pilot. Volgens verwachting kan al na drie maanden een
voorlopige evaluatie gedaan worden en binnen een half jaar een definitieve. Voor de evaluatie
zullen aanvragers, hieronder genoemde partners en omwonenden worden benaderd. De
eindevaluatie zal aan het college worden voorgelegd, vergezeld van een advies om tot
verlenging of uitbreiding dan wel beëindiging te komen en om al dan niet de toepassing van
dit middel ook op andere overlast plekken in te zetten. Dan zullen ook de criteria worden
bepaald.

Partners
Voorwaarde is ondersteuning door de politie. Andere partners zijn: het jongerenwerk van
Stadsdeelorganisatie Haarlem ZuidWest, Jeugdinterventieteam van Bureau Jeugdzorg,
Afdeling BOR van Stadsbeheer, de stadsdeelregisseur.

Financiën
Het budget voor deze pilot is reeds beschikbaar. Deze kan gefinancierd worden uit het budget
GSB, Brede Doeluitkering pijler Sociaal en draagt bij aan de prestatie 75 Veilige Plekken.
De kosten bedragen ca.€ 1.042,50 exclusief BTW per Mosquito. Daarnaast zijn er kosten
voor bevestiging en beveiliging ( manuren en materiaal). Om een plek te bestrijken zijn twee



à  drie Mosquito’s nodig. Daarnaast  In totaal zal het benodigde budget rond de € 9.500,--
komen. De opbouw is als volgt:

Voor locatie Westergracht betekent dit:
2 mosquito apparaten incl. wandbeugel en beschermkast á € 1.042,50  =  € 2.085,00 
bevestiging door beheerder Westergracht ca.€ 2.500,00
Totaal€ 4.585,00 exclusief BTW

Voor de locatie Brouwersplein:
2 mosquito apparaten incl. wandbeugel en beschermkast á € 1.042,50 = € 2.085,00
bevestigingskosten: door BOR ca.€ 2.500,00
Totaal€ 4.585,00 exclusief BTW
Energiekosten worden niet apart gespecificeerd omdat de kasten worden aangesloten op de
energietoevoer voor lichtmasten.

Dit betreft een pilot voor 6 maanden en de kosten zijn eenmalig. Als de pilot wordt voortgezet
kan er per locatie een besluit genomen worden, waarvan de financiering dan uit de BDU
Sociaal moet komen. Bij de evaluatie zal hieraan aandacht besteed worden.


