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8. SAMENVATTING EN CONCLUSIES  
 
 
 
In de loop van de jaren negentig van de vorige eeuw laat de drugsproblematiek in Venlo  
zich met de tot dan toe ingezette middelen niet meer beteugelen. De omvang van de 
drugsproblematiek dreigt de stad boven het hoofd te groeien. Als grensstad heeft Venlo te 
maken met een omvangrijk softdrugstoerisme. De gedoogde en niet gedoogde 
verkooppunten van softdrugs hebben een grote aantrekkingskracht op vooral jonge Duitse 
toeristen die in grote aantallen de binnenstad van Venlo bezoeken. Vraag en aanbod 
concentreren zich in een klein deel van de binnenstad. In dit gebied, Q4 genaamd, gaat de 
handel gepaard met een omvangrijke en toenemende drugsoverlast en -criminaliteit. De 
drugshandel heeft zich er rond de eeuwwisseling uitgebreid en zich meer en meer in het 
vastgoed genesteld. Vaak vindt de drugshandel plaats onder de dekmantel van een 
horecagelegenheid of een head-, smart-, of souvenirshop. In deze winkels worden aan 
drugsgebruik gerelateerde producten aangeboden, maar onder de toonbank worden drugs 
verkocht of kan er worden bemiddeld in de aankoop van drugs. Om de vooral Duitse kopers 
van drugs naar deze panden te krijgen, zijn op straat in Q4 drugsrunners actief. Zij spreken 
bezoekers, maar ook inwoners van Venlo op hinderlijke wijze aan en hangen gedurende de 
openingstijden van de gedoogde coffeeshops in groepen op straat rond. Door de grote 
aantallen bezoekers is er vaak sprake van verkeers-, parkeer- en geluidsoverlast. Daarnaast 
wordt openlijk drugs gebruikt en de straat en trottoirs door bijvoorbeeld urineren vervuild. 
Naast een verwaarloosd straatbeeld door achterstallig onderhoud van direct of indirect aan 
drugshandel gerelateerde panden leidt de aanwezigheid van grote aantallen kopers van 
drugs, drugsrunners en drugsdealers bij de bewoners tot gevoelens van onveiligheid en 
ergernis over het voortdurende lawaai. 
 
Met de meerzijdige aanpakstrategie Hektor, genoemd naar de (Grieks) mythologische held 
uit de Trojaanse Oorlog, die in 2001 is gestart, wordt de overlast en criminaliteit die 
samenhangt met de handel in verdovende middelen bestreden. De aandachtsgebieden van 
Hektor zijn het gebied Q4 en de in- en uitvalswegen naar en van het centrum van de stad. 
De (soft)drugscriminaliteit en drugsgerelateerde overlast in deze gebieden dient substantieel 
(-35%) te worden teruggedrongen.  
 
Voor de aanpak van de drugsproblematiek in Venlo is een drie sporen beleid ontwikkeld 
dat zich richt op de handhaving, het vastgoed (Vast & Goed) en het coffeeshopbeleid. Bij 
het handhavingspoor gaat het om de activiteiten: strafrechtelijke handhaving (met name in 
de openbare ruimte); bestuurlijke handhaving (met name opsporen en sluiten van niet 
gedoogde verkooppunten); en de aanpak van middencriminaliteit. Bij het vastgoedspoor 
zijn de activiteiten gericht op het verwerven, herbestemmen, herontwikkelen en het 
ontwikkelen van een visie voor de herinrichting van de probleemgebieden. De voornaamste 
activiteit van het coffeeshopspoor is de uitbreiding van de bestaande gedoogde situatie (vijf 
coffeeshops) met twee nieuwe coffeeshops in de periferie van Venlo op experimentele 
basis. Voor het behalen van de doelstellingen van Hektor zijn volgens betrokkenen de beide 
laatste trajecten belangrijker dan de handhaving. Het opnieuw fysiek inrichten van Q4 en 
het verwijderen van de daar gevestigde coffeeshops worden als structurele verbeteringen 
gezien, terwijl het handhavingstraject vooral ondersteunend en naar men hoopt slechts 
tijdelijk is. 
 
In het kader van Hektor is in de periode 2001-2004 een groot aantal inspanningen verricht, 
waarbij diverse instanties intensief samenwerken met het doel de drugsoverlast in Venlo 
substantieel te verminderen. De meest intensieve vormen van samenwerking doen zich 
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vanaf de start van Hektor voor bij het spoor handhaving, waarbij het hiervoor opgerichte 
samenwerkingsverband van de handhavende instanties (gemeente, politie, justitie en 
belastingdienst), het zogenoemde Van Bommelslaboratorium, bij de uitvoering van de 
maatregelen een prominente rol speelt. De beide andere sporen komen trager op gang. Met 
name bij het coffeeshopbeleid duurt het lang voordat de verplaatsing van twee coffeeshops 
naar de periferie van de gemeente is gerealiseerd.   
 
Hieronder worden de belangrijkste conclusies besproken. In het begin van elke paragraaf 
wordt vermeld op welke onderzoeksvraag uit hoofdstuk 1 de betreffende paragraaf 
betrekking heeft. In de laatste paragraaf wordt ingegaan op de actiepunten waarmee de 
gemeente Venlo in 2001 met Hektor van start is gegaan. 
 
 
8.1 Beleidsveronderstellingen 
 
Hoe zag het plan van Hektor er uit: vanuit welk denkkader ofwel beleidstheorie is het 
opgesteld? 

 
De activiteiten voor ieder spoor dienden een aantal noodzakelijke (gedrags)veranderingen 
te bewerkstelligen in zowel de aanbod- als vraagzijde van de sofdrugsmarkt. De aanpak 
richtte zich vooral op de aanbodzijde van de drugsmarkt, met name op de meest in het oog 
springende overlastveroorzakende factoren in de binnenstad van Venlo, zoals de 
drugspanden, de straatdealers en de drugsrunners. Deze veranderingen moesten vervolgens 
tot de gewenste resultaten leiden: minder drugshandel en als gevolg daarvan minder 
drugsoverlast en criminaliteit op straat; afname van het aantal drugspanden in de 
binnenstad; bonafide herinvesteringen en een herinrichting van het gebied, hetgeen de 
leefbaarheid en de visuele aantrekkelijkheid ten goede diende te komen; en minder 
drugstoeristen in de binnenstad, met navenant minder overlast. De volgende paragrafen 
laten zien dat een belangrijk deel van deze veronderstellingen daadwerkelijk is uitgekomen.  
 
De gedragsveranderingen die met Hektor worden nagestreefd bij de personen die zich in 
Venlo bezighouden met de handel in softdrugs zouden primair moeten leiden tot een 
aanzienlijke reductie van de overlast en een verbetering van de leefbaarheid en veiligheid, 
met name in de gebieden (Q4, Straelseweg en Kop van Zuid) waar de drugsoverlast het 
omvangrijkst is. Bovendien zou de vermindering van de drugsoverlast op termijn moeten 
leiden tot een verbetering van de economische positie van met name de binnenstad van 
Venlo. De volgende paragrafen maken duidelijk dat de illegale softdrugshandel in Venlo 
lijkt te zijn afgenomen, terwijl ook de overlast aan het verminderen is en de leefbaarheid en 
veiligheid zich positief lijkt te ontwikkelen. Het is nog te vroeg om te kunnen constateren 
dat dit ook al tot een verbetering van de economische situatie heeft geleid. Bovendien speelt 
hierbij de landelijke en internationale conjunctuur ook een belangrijke rol. 
  
 
8.2 Inspanningen 
 
- Is Hektor volgens plan verlopen? 
- Wat is de output van Hektor? 

 
Bij de inspanningen gaat het naast de wijze waarop Hektor is verlopen (het proces) tevens 
om de aard en omvang van de verschillende maatregelen. 
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Inzet 
Hektor is wat betreft de inzet van menskracht en middelen redelijk volgens plan verlopen. 
Bij het spoor handhaving is in de loop van het project de inzet van de politie aangepast. Bij 
zowel het straatteam als het rechercheteam is de menskracht verminderd. De aanpassing bij 
het straatteam is relatief fors. De capaciteit is in 2004 teruggebracht van 13 naar 10 fte. Bij 
het rechercheteam is de capaciteit met één fte verminderd. Dit team is in 2003 
teruggebracht van 11,5 naar 10,5 fte. De verminderde capaciteit is met name het gevolg van 
een nieuwe loonindexering bij de politie en door een bezuinigingsoperatie van de 
rijksoverheid. 
 
De inzet van middelen is zowel bij de start van Hektor als in de loop van het project met 
name bepaald door de beschikbare financiële middelen en minder door de aard en omvang 
van de drugsproblematiek. Bij de start ontbrak een goede, uitgebreide analyse van de 
achtergronden van de drugsoverlast in Venlo op basis waarvan de inzet kon worden 
bepaald. Over de omvang van de drugshandel, de personen die hierbij betrokken waren, de 
uitwaaiering naar andere sectoren, zoals de vastgoed en de horeca ontbrak belangrijke 
informatie. Hierdoor voerde pragmatisme bij de inzet en de uitvoering de boventoon. Vaak 
werd gestart met de aanpak van drugspanden, drugsdealers en runners die het meest lastig 
waren of juist het eenvoudigst aan te pakken.  
 
In hoeverre de inzet van middelen voldoende is geweest en of de menskracht efficiënt en 
effectief is ingezet is echter vooral door het ontbreken van een goede analyse van de 
problematiek achteraf lastig te bepalen. De aanpak van drugspanden heeft na het sluiten van 
een groot aantal drugspanden uiteindelijk effect gesorteerd. De gemeente heeft de 
afgelopen jaren tientallen panden gesloten vanwege handel in drugs. Een deel van deze 
panden is bij herhaling gesloten, omdat na opening toch weer handel in drugs vanuit dit 
eerder gesloten pand werd vastgesteld. De nieuwe huurders blijken zich vaak ook weer met 
drugshandel bezig te houden. De pandeigenaren zijn hierop door de gemeente 
aangesproken, maar enkele eigenaren tonen zich hiervoor weinig ontvankelijk. De 
huuropbrengsten zijn voldoende groot om het verlies door tijdelijke sluiting te 
compenseren. Het waarschuwen van verhuurders en het telkens weer sluiten van 
drugspanden heeft, gezien de afname van de overlastmeldingen en het geringe aantal 
panden dat in de registratie van de politie nog als drugspand kan worden aangemerkt, 
uiteindelijk effect gehad. 
 
De bestrijding van drugsdealers en runners op grond van APV overtredingen heeft lange 
tijd het aanzien gehad van dweilen met de kraan open. De verblijfsontzeggingen in het 
kader van de APV zijn niet altijd even effectief gebleken. Drugsrunners blijken nog 
regelmatig het gebied waarvoor zij een verblijfsontzegging hebben ontvangen te bezoeken. 
Relatief veel personen hebben een verdubbeling van de ontzeggingstermijn gekregen. Hier 
hadden naar voorbeeld van Alijda in Rotterdam vanaf het begin aanvullende financiële 
maatregelen kunnen worden genomen. In Rotterdam zijn uitkeringen van personen die 
bijverdiensten hadden in de drugshandel stopgezet en vaker drugswinsten afgeroomd door 
deze te beschouwen als wederrechtelijk verkregen voordeel. 
 
De verplaatsing van twee coffeeshops uit Q4 naar de rand van de gemeente is volgens de 
meeste betrokkenen een belangrijke stap geweest. Hierdoor is volgens hen de drugsoverlast 
in Q4 sterk verminderd. Ook de handhavingsinspanningen worden in het algemeen als 
belangrijk beschouwd voor de behaalde resultaten. In ieder geval heeft de overheid door de 
strenge handhaving de burgers laten zien dat de staat niet machteloos staat tegenover de 
drugshandel. Hierdoor zal het vertrouwen in de overheid zijn bevorderd. 
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Knelpunten 
De grootste knelpunten bij de aanpak hebben zich voorgedaan bij de uitvoering van het 
coffeeshopbeleid. Een uitbreiding met twee coffeeshops bleek politiek niet haalbaar in 
Venlo, terwijl de uiteindelijke verplaatsing van twee in Q4 gevestigde coffeeshops een (te) 
lange aanloop heeft gehad. Een ander knelpunt zijn de plannen voor de herontwikkeling 
van Q4 geweest. Ook hierbij is veel tijd verstreken voordat er een stedenbouwkundig plan 
ligt dat politiek, maatschappelijk en financieel haalbaar is. 
 
Het uitblijven van ontwikkelingen op de sporen Vast & Goed en coffeeshopbeleid betekent 
in de praktijk dat het handhavingspoor de intensieve strijd tegen de drugsoverlast en -
handel in Q4 lange(re) tijd heeft moeten continueren. Dit heeft langer geduurd dan achteraf 
na verplaatsing van de twee coffeeshops wellicht nodig is geweest. De inspanningen die 
daarbij zijn gepleegd zijn op zichzelf indrukwekkend, maar hebben met name de eerste 
jaren niet tot de gewenste maatschappelijke resultaten geleid. De burgers en ondernemers in 
Venlo ervaren tot 2003 niet minder drugsoverlast. Na verplaatsing van de twee coffeeshop 
zijn de resultaten van de drugsaanpak duidelijker zichtbaar. De ondernemers geven in 2005 
aan dat zij het afgelopen jaar aanzienlijk minder overlast hebben ervaren van de 
drugshandel in Venlo, alhoewel de bewoners in het centrum zich (nog) niet veiliger zijn 
gaan voelen. 
 
Proces 
De organisatiestructuur van het project Hektor, waarin de stuurgroep de aanpak aanstuurt, 
het PMT het dagelijks bestuur vormt en de projectleiders van de drie sporen (handhavings-, 
vastgoed- en coffeeshopspoor) verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, is in de praktijk in 
belangrijke mate gerealiseerd. In het PMT vindt de coördinatie en de afstemming plaats  
van de drie sporen.  
 
Organisatie 
Bij de start van Hektor ontbrak bij de stuurgroep, mede door een gebrekkige 
probleemanalyse, de informatie om dit proces inhoudelijk te kunnen sturen. Hierdoor is de 
aansturing door de stuurgroep onvoldoende gericht geweest. Onduidelijk is op basis van 
welke informatie de stuurgroep met name in de startfase de drugsaanpak in Venlo heeft 
aangestuurd. Er is met name gestuurd op informatie over behaalde resultaten en niet op het 
realiseren van vooraf vastgestelde en helder geformuleerde doelstellingen. De stuurgroep is 
onvoldoende in staat geweest de strategie van de drugsaanpak te bepalen en afwegingen te 
maken over door het PMT voorgestelde operationele keuzes. Omdat de in de praktijk 
behaalde resultaten belangrijker lijken te zijn dan het doel, heeft het Van 
Bommelslaboratorium een steeds nadrukkelijkere rol gekregen bij de uitvoering van de 
aanpak en het bepalen van de aan te pakken panden en personen. Hierdoor is de aanpak 
vooral gericht geweest op het sluiten van drugspanden. Voor de zichtbaarheid van het 
project naar de bewoners is dit een goede strategie geweest. In de interviews wordt door 
diverse betrokkenen echter opgemerkt dat de achterliggende problematiek, de op de 
achtergrond actieve drugscriminelen die de aankoop van panden organiseren en mogelijk 
ook financieren, hierdoor minder aandacht heeft gekregen.  
 
De sterke inbreng van het spoor handhaving in het Van Bommelslaboratorium en de goede 
resultaten die met name bij het sluiten van drugspanden werden geboekt, hebben er mede 
toe bijgedragen dat de verschillende snelheden in de uitvoering van de drie beleidssporen 
onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. De uitvoering van het drie sporen beleid is in het 
najaar van 2004 met de verplaatsing van twee coffeeshops uit Q4 daadwerkelijk 
gerealiseerd. Achteraf kan worden vastgesteld dat het handhavingsspoor te lang met te 
weinig ondersteuning van de beide andere sporen en wellicht ook te eenzijdig is toegepast.  
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Door de lange aanloop is de overdracht van de maatregelen ter bestrijding van de 
drugsoverlast naar de reguliere werkzaamheden van de gemeentelijke en de politiediensten 
laat van de grond gekomen en feitelijk begin 2005 nog niet gerealiseerd. Langdurig 
commitment van de betrokken organisaties is belangrijk voor een succesvol verloop. Sinds 
de start van Hektor hebben de bij de drugsaanpak betrokken medewerkers en teams de 
vrijheid en tijd gekregen om binnen het project mee te draaien. Hierdoor zijn ze los komen 
te staan van de eigen organisatie. In het begin van een project is het plannen maken van 
belang voor het ontwikkelen van innovatieve maatregelen. Na verloop van tijd moet er 
echter een heldere structuur komen. Er moet een balans komen tussen de creativiteit en het 
innovatieve karakter van de aanpak (om de drugscriminelen een stap voor te blijven) en een 
meer reguliere organisatiestructuur. De organisatie bij een project als Hektor is als 
balanceren op een koord: te veel structuur smoort de creativiteit, terwijl een gebrek aan 
structuur en procedures een goede implementatie in de weg staat. De projectperiode is 
overigens met een jaar verlengd, waardoor er tijd is een goede overdracht naar de reguliere 
werkzaamheden van de gemeentelijke en de politiediensten te realiseren. 
 
Implementatie en samenwerking 
Per spoor zijn de activiteiten geïmplementeerd en in gang gezet. In de uitvoering doen zich 
tussen de sporen grote verschillen voor in de snelheid waarmee de activiteiten zijn 
uitgevoerd. Bij handhaving zijn de activiteiten vrijwel direct gestart. Bij Vast & Goed en 
het coffeeshopbeleid heeft de aanpak door lange besluitvormingsprocedures over de 
herontwikkeling van Q4 en politieke onenigheid over uitbreiden dan wel verplaatsen van 
coffeeshops vertraging opgelopen. Voor een goede en volgens de planning verlopende 
uitvoering is binnen de gemeente bestuurlijk en organisatorisch draagvlak en ondersteuning 
nodig. Dit draagvlak blijkt zeker in het begin van het project met name voor het 
coffeeshopbeleid onvoldoende aanwezig te zijn. 
 
Bij aanvang van het project werd verondersteld dat de drie sporen een gezamenlijk en 
elkaar versterkend effect zouden hebben op de aanpak van de drugshandel en het 
verminderen van de door bewoners en ondernemers ervaren drugsoverlast. Door de 
verschillende snelheden van de drie sporen is er echter te weinig sprake geweest van 
synergetische effecten. Een uitgebreide analyse van de aard en omvang van de 
drugsproblematiek in Venlo heeft voor aanvang van Hektor niet plaatsgevonden. Waar en 
op welke wijze de sporen elkaar dienen te versterken, is daardoor niet altijd even duidelijk. 
Door de slechte informatiepositie van de stuurgroep is de werkwijze van Hektor in eerste 
instantie vooral in de praktijk tot stand gekomen. Het initiatief is daarbij bij het 
handhavingspoor komen te liggen. Dit spoor is immers vanaf de start van Hektor actief met 
de uitvoering begonnen en boekt ook als eerste belangrijke resultaten. De strategie die voor 
het bewerkstelligen van een integrale aanpak op basis van de drie sporen nodig was ontbrak 
daarbij grotendeels. In de stuurgroep is in de beginjaren met name veel gesproken over het 
traject Vast & Goed, waar de financiële risico's het grootste waren.      
 
Output 
Bij de output van Hektor gaat het om de aard van de genomen maatregelen in de 
opeenvolgende jaren van het project en de aantallen panden en personen die met een 
maatregel te maken hebben gehad.  
 
Bestuurlijke maatregelen 
De bestuurlijke maatregelen, die de afgelopen jaren zijn genomen, bestaan uit het 
waarschuwen en tijdelijk sluiten van drugspanden en het verbaliseren van 
overlastveroorzakende drugsrunners op basis van de Algemeen Plaatselijke Verordening 
(APV). Het aantal panden dat tijdelijk is gesloten is de afgelopen jaren gedaald van 50 in 
2001 tot 10 in 2004. Er zijn voornamelijk woningen gesloten, maar ook winkels en 
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horecazaken. Volgens de politie is deze daling het gevolg van het afnemende aantal panden 
in Q4 van waaruit in drugs wordt gehandeld. De uitgereikte processen-verbaal voor 
drugsrunnen en de opgelegde verblijfsontzeggingen laten tot 2004 eveneens een afname 
zien. Na aanpassingen van de APV is het aantal verblijfsontzeggingen weer fors gestegen. 
Sinds juli 2004 kunnen verblijfsontzeggingen voor een langere termijn (vier weken) dan 
voorheen worden opgelegd. Vooral de verblijfsontzeggingen met deze langere termijn zijn 
toegenomen.   
 
Drugsincidenten, -verdachten en drugs 
Het aantal door de politie geregistreerde drugsincidenten in Venlo is in 2004 lager dan in 
2001. Deze daling wordt echter al in 2002 bereikt. Uit het maandelijkse verloop van de 
incidenten blijkt dat in de tweede helft van 2004, na de verplaatsing van twee gedoogde 
coffeeshops, het aantal drugsincidenten sterk is gedaald. Het aantal personen dat voor 
drugsoverlast is aangehouden is eveneens afgenomen. Werden in 2001 gemiddeld ruim 50 
aanhoudingen per maand verricht en bijna 40 in 2002, in 2003 en 2004 is dit aantal gedaald 
naar gemiddeld 30 per maand. Een relatief groot deel van de aanhoudingen is verricht door 
het straatteam van de politie. Daarnaast heeft het straatteam relatief veel wapens in beslag 
genomen. Het rechercheteam dat zich op de middencriminaliteit richt heeft naast 
drugshandelaren met name veel softdrugs en baar geld in beslag genomen.    
 
Justitiële maatregelen 
Het aantal door de politie Venlo bij justitie aangeleverde verdachten van drugsoverlast en -
handel is geleidelijk aan gedaald. In totaal zijn in 2004 175 verdachten van drugsmisdrijven 
aangeleverd tegenover 196 in 2003, 259 in 2002 en 302 in 2001. De meeste verdachten 
ontvangen een transactie of moeten voor de politierechter verschijnen. Meestal gaat het 
hierbij om eenvoudige zaken die via een snelrechtprocedure zijn afgedaan. Verder zijn in 
het kader van een maatregel tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel bij deze 
verdachten goederen in beslag genomen. Uit een overzicht van de financiële resultaten 
opgesteld door het OM blijkt Hektor in de periode 2001-2003 in potentie ruim elf miljoen 
euro op te leveren. Hiervan is overigens begin 2004 het overgrote deel (77%) nog in 
procedure. De meeste ontnemingszaken moeten nog door de rechter worden getoetst. Een 
totaalbedrag van bijna 2,4 miljoen euro is door de rechtbank reeds toegewezen. Daarnaast 
heeft de belastingdienst in het kader van Hektor jaarlijks gemiddeld voor 1 à 2 miljoen euro 
aan aanslagen opgelegd. Volgens de belastingdienst wordt een substantieel deel hiervan 
ook daadwerkelijk betaald. 
 
Panden 
De gemeente is in 2001 voortvarend gestart met het aankopen van panden. In dat jaar zijn 
33 panden aangekocht voor een totaalbedrag van 5,3 miljoen euro. Daarnaast worden twee 
bedrijfsruimten en een bovenwoning gehuurd. In 2002 is door de gemeente slechts één 
pand gekocht voor 155.000 euro. In dat jaar is veel tijd gestoken in de ontwerpfase, waarin 
de ruimtelijk-functionele visie en financiële verkenning worden uitgewerkt en 
samenwerkingscriteria worden opgesteld voor de ontwikkelfase. In 2003 zijn 16 panden en 
een strook bouwgrond gekocht voor in totaal 2,7 miljoen euro. In 2004, ten slotte, is in 
totaal voor eveneens 2,7 miljoen euro aan panden (18) en grond verworven. Overigens is 
voor de meeste panden en onbebouwde grond is over de herbestemming nog geen definitief 
besluit genomen.  
 
Verkooppunten 
Van de drie sporen binnen Hektor is het coffeeshoptraject het minst ontwikkeld. Vanwege 
de (onverwachte) politieke terughoudendheid in de gemeente heeft het traject tot 
halverwege 2003 relatief stil gelegen. Deze politieke terughoudendheid voor de uitvoering 
van het coffeeshoptraject is deels verklaarbaar door de (negatieve) media-aandacht in de 
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beginperiode over mogelijke coffeeshops aan de grens, de aanscherping van het Europese 
(soft)drugsbeleid, maar vooral door de toegenomen politieke weerstand tegenover het 
Nederlandse softdrugsbeleid en de daadwerkelijke uitvoering van de experimentele 
uitbreiding met twee coffeeshops in de periferie van de gemeente Venlo.    
 
De verplaatsing van twee coffeeshops uit het centrum, die na een lang 
besluitvormingsproces uiteindelijk in september 2004 plaatsvindt, betekent een aanzienlijke 
wijziging van de voorgestane aanpak uit de bestuursopdracht waarin uitbreiding en niet 
alleen verplaatsing van het aantal coffeeshops wordt voorgestaan. De verplaatsing lijkt 
vooralsnog positieve resultaten, met name voor de binnenstad, te boeken. 
 
Het aantal niet gedoogde verkooppunten van cannabis is uiteraard niet exact bekend. De 
politie registreert in het BPS bij de meldingen van bewoners over de verkoop van drugs uit 
panden en de aanhoudingen die zij hebben verricht het adres van het desbetreffende pand. 
Het blijkt dat in deze geregistreerde panden  een sterke daling is waar te nemen. In 2001 
waren er nog 116 panden waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van drugshandel, 
terwijl dit in 2004 is gedaald tot zeven panden. In Q4, waar de inspanningen van de politie 
het intensiefst zijn, is de daling het grootst (van 67 naar 3 drugspanden). Van een 
verplaatsing van de drugshandel van Q4 naar andere stadsdelen is op basis van de aantallen 
geregistreerde drugspanden geen sprake. 
 
Uitvoering 
De output van de inspanningen van de betrokken organisaties neemt in de loop van het 
project deels af. De inspanningen zelf zijn in de gehele periode met dezelfde intensiteit 
uitgevoerd. De afname van de output geldt vooral voor het handhavingspoor en doet zich 
onder meer voor bij het aantal gesloten drugspanden, het aantal opgelegde 
verblijfsontzeggingen, het aantal aanhoudingen bij drugsincidenten, het aantal door de 
politie Venlo bij justitie aangeleverde verdachten van drugsoverlast en -handel, en de in de 
politieregistratie voorkomende niet gedoogde verkooppunten van cannabis. Daarnaast doet 
zich bij de overige twee sporen geen toe- of afname voor. Bij Vast & Goed zijn in 2004 en 
2003 ongeveer evenveel panden aangekocht. Het aantal coffeeshops is ongewijzigd 
gebleven. Wel zijn er twee verplaatst vanuit Q4 naar de rand van Venlo richting de Duitse 
grens.    
 
 
8.3 Resultaten 
 
Wat zijn de uitkomsten van Hektor? 

 
Het belangrijkste doel van 'Hektor' is het terugdringen van de drugsoverlast. In de 
eindmeting blijken de bewoners en vooral de ondernemers in de binnenstad minder 
drugsoverlast te ervaren. Bij de bewoners is de afname van de drugsoverlast nog relatief 
gering. Uit de tweejaarlijkse Stadspeiling blijkt dat drugoverlast in de binnenstad minder 
frequent voorkomt, maar dat in de rest van de stad de overlast van drugsdealers volgens de 
bewoners enigszins is gestegen. Voor de binnenstad geldt overigens dat het gebied 
geografisch relatief groot is. Relatief veel van de geënquêteerde bewoners wonen niet in het 
overlastgebied Q4 of in de onmiddellijke omgeving daarvan. Hierdoor zullen de directe 
ervaringen met drugsoverlast verhoudingsgewijs gering zijn, hetgeen het vaststellen van 
veranderingen hiervan bemoeilijkt. Het aantal bij de politie geregistreerde meldingen van 
drugsoverlast is in Q4 in de periode 2001-2004 overigens sterk gedaald (-75%). In de hele  
gemeente Venlo is deze afname minder groot (-29%).  
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Bij de ondernemers is de ervaren overlast het sterkst afgenomen bij de in Q4 gevestigde 
winkeliers. Zij ervaren in 2004 aanzienlijk minder overlast van bezoekers van coffeeshops 
en niet gedoogde verkooppunten van softdrugs en van de activiteiten van dealers en runners 
op straat dan in 2001 het geval was. Het straatbeeld in Q4 is ook veranderd, blijkt uit 
observaties. Er komen minder personen die zich bezighouden met de handel in drugs 
(dealers, runners en afnemers) en meer winkelend publiek.  
 
Gevolgen drugsoverlast 
De ondernemers blijken niet minder vaak het slachtoffer te zijn geweest van criminaliteit. 
Het aantal bedreigingen in de winkels is zelfs fors gestegen. Een relatie met het gebruik van 
of de handel in drugs kan hierbij niet worden gelegd. De bewoners in de binnenstad blijken 
juist minder vaak slachtoffer te zijn geweest. Hierbij gaat het echter vooral om 
vernielingen, waarbij evenmin een relatie met drugs kan worden gelegd.  
 
De veiligheidsbeleving is bij de bewoners van de binnenstad tussen 2001 en 2005 weinig 
veranderd. Bij aanvang van 'Hektor' voelde de helft (50%) van de binnenstadbewoners zich 
wel eens onveilig. In 2003 bleek de veiligheidsbeleving sterk te zijn verbeterd (37%), maar 
in 2005 geeft wederom een relatief hoog percentage (46%) van de bewoners aan zich er wel 
eens onveilig te voelen. Deze ontwikkeling is niet te verklaren op grond van factoren 
waarvan bekend is dat die met onveiligheidbeleving samenhangen, zoals het niveau van de 
geweldscriminaliteit en de drugsoverlast. De geweldsdreiging in de binnenstad is 
ongewijzigd gebleven, terwijl de frequentie van de drugsoverlast is gedaald. Wellicht dat 
vermindering van onveiligheidsgevoelens meer tijd kost, met name wanneer de 
overlastsituatie zich meerdere jaren heeft voorgedaan. Voor heel Venlo geldt overigens dat 
de onveiligheidsbeleving op een lager niveau ligt, maar sinds 2001 wel enigszins is 
gestegen (van 24% naar 28%). Een stabilisering van de veiligheidsbeleving in de 
binnenstad is derhalve een positieve ontwikkeling.  
 
Verder blijkt uit de registratie van bedrijfsvestigingen dat in de gehele binnenstad het 
vestigingsklimaat is verbeterd. In de periode 2000-2004 is ondanks de minder positieve 
economische ontwikkeling van de afgelopen jaren het aantal bedrijven met 6% 
toegenomen, in Q4 zelfs met 12%. De ondernemers in Q4 blijken het economisch wel 
lastiger te hebben dan de ondernemers in het overige deel van de binnenstad. Een groter 
percentage van de ondernemers meldt dat de afgelopen jaren de omzet stagneert of  
afneemt.  
 
 
8.4 Veranderingen 
 
Is er een samenhang waarneembaar  tussen vanuit de beleidstheorie relevant geachte 
veranderingen in de aanpak van het project en de output en uitkomsten? 

 
Volgens de beleidstheorie kunnen veranderingen in de aanpak van het project leiden tot 
wijzigingen in de opbrengsten en maatschappelijke resultaten. Er hebben zich twee 
relevante veranderingen voorgedaan: het in blauw laten surveilleren van het straatteam in 
plaats van werkzaam te zijn in burger; en de ingebruikname van het politiebureau in Q4. 
Het straatteam is sinds begin 2003 met name in blauw aanwezig op locaties waar door de 
bewoners de meeste overlast wordt ervaren. De verwachting vanuit de 
beleidsveronderstellingen is dat bewoners zich door de zichtbare aanwezigheid van de 
politie veiliger voelen. Die verbetering heeft zich bij de bewoners van de binnenstad niet 
voorgedaan. In de eerste vijf maanden van 2003 is wel het aantal meldingen van bewoners 
over drugsoverlast gestegen. De zichtbare aanwezigheid van de politie leidt kennelijk tot 
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meer meldingen. Het aantal door het straatteam aangehouden verdachten daalt echter tot het 
laagste niveau in de Hektor periode. Verder is begin 2004 het nieuwe politiebureau dat in 
het probleemgebied Q4 is gelegen, in gebruik genomen. In die periode is het aantal 
drugsoverlastmeldingen van bewoners toegenomen. Deze stijging blijkt vooral afkomstig 
uit buiten Q4 gelegen stadsdelen. In de eerste drie maanden van 2004 zijn er eveneens meer 
aanhoudingen verricht van personen die zich schuldig maakten aan drugsoverlast en - 
handel. De veranderingen in de aanpak blijken tot resultaten te leiden die enigszins haaks 
staan op de langere termijn ontwikkeling. Deze trendbreuk in de resultaten zijn echter van 
tijdelijke aard en beïnvloeden de resultaten niet structureel.  
 
Het verplaatsen van twee coffeeshops, die achtereenvolgens in september en november 
2004 zijn verhuisd van Q4 naar de rand van de gemeente, heeft tot de duidelijkste 
veranderingen geleid. Sinds de verplaatsing is het aantal meldingen van drugsoverlast 
gedaald. Volgens de politie is het zicht op de drugshandel in Q4 door het verplaatsen van 
de coffeeshops verbeterd. Het is er volgens betrokkenen veel rustiger geworden op straat, 
waardoor personen die zich met de drugshandel bezighouden meer opvallen. Ook uit de 
observaties blijkt dat het aantal personen op straat die zich met drugshandel bezighouden 
sterk is afgenomen. Door het gebruik van camerabeelden, die een groot deel van Q4 in 
beeld brengen, zijn in de laatste drie maanden van 2004 overigens relatief veel personen bij 
drugsincidenten aangehouden. De verwachting is dat dit tijdelijk zal zijn.  
 
 
8.5 Neveneffecten 
 
Zijn er neveneffecten (bijvoorbeeld verplaatsing, illegale verkoop, meer mobiele 
verkoop)? 

 
Bij de neveneffecten gaat het vooral om een mogelijke verplaatsing van de problematiek. 
Hiervan lijkt nauwelijks sprake te zijn, in ieder geval kan die met de beschikbare informatie 
niet worden vastgesteld.  
 
Binnen Venlo is sprake van geringe verplaatsingseffecten, vooral doordat de afhandeling 
van een drugstransactie niet langer in Q4 plaatsvindt maar elders in en rond Venlo. Een 
deel van de transacties lijkt te zijn verplaatst naar andere delen van de stad. Volgens de 
resultaten van de Stadspeiling 2005 is, volgens bewoners die buiten de binnenstad 
woonachtig zijn, de drugsoverlast in hun buurt enigszins toegenomen. Deze overlast blijkt 
echter niet afkomstig te zijn van drugspanden. Ook buiten Q4 is het aantal drugspanden 
afgenomen. Volgens de geënquêteerde bewoners is met name de overlast van drugsdealers 
gestegen. De overlast lijkt daarmee eerder het gevolg te zijn van een gewijzigde 
verkoopstrategie van drugshandelaren. De afhandeling van grote(re) partijen softdrugs 
vindt volgens de politie sinds de verplaatsing van de coffeeshops Roots en Oase steeds 
frequenter buiten Q4 plaats, zowel in als buiten Venlo vaak in de openbare ruimte. Ook 
komt het voor dat de drugs, om de pakkans van de kopers verder te verkleinen, door 
koeriers over de grens worden gebracht en in Duitsland aan de koper worden overhandigd. 
Het risico om met een Duitse auto vol softdrugs de grens over te steken wordt kennelijk als 
te groot gezien. Dit geldt met name voor auto's met Duitse nummerborden waaruit is op te 
maken dat het voertuig is geregistreerd in een op grote afstand van Venlo gelegen regio. 
Het overbruggen van grotere afstanden is aantrekkelijker bij de aankoop van grote(re) 
partijen softdrugs.  
 
In gemeenten in de regio rond Venlo wordt vermoed dat er sprake is van een (lichte) 
toename van de softdrugshandel. Concrete aanwijzingen, bijvoorbeeld op basis van  
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geregistreerde meldingen of aanhoudingen van drugsdealers uit Venlo, waarmee een 
verplaatsingseffect kan worden aangetoond, zijn echter niet voorhanden. Dit geldt eveneens 
voor de verder weggelegen regio's, waarbij een verplaatsing van drugshandelaren en 
drugsrunners vanuit Venlo niet geheel is uit te sluiten. Vervolgonderzoek onder 
drugsrunners en dealers van softdrugs kan informatie geven over de aard en omvang van 
hun activiteiten en in hoeverre de aanpak hiervan door projecten als Hektor hun illegale 
activiteiten kan beïnvloeden.  
 
 
8.6 Succes- en faalfactoren  
 
Wat zijn volgens betrokken organisaties succes- en faalfactoren in de aanpak? 

 
De succes- en faalfactoren van Hektor zijn ook van belang voor andere gemeenten die met 
een vergelijkbare problematiek te maken hebben. Met de ervaringen die in Venlo zijn 
opgedaan kunnen zij immers hun voordeel doen. 
 
Sluiten drugspanden 
In de Hektorperiode zijn tientallen drugspanden voor tenminste drie maanden tot maximaal 
twee jaar gesloten. Er zijn met name veel woningen gesloten. Diverse gemeenten, onder 
meer Kerkrade, Maastricht, Bergen op Zoom en Roosendaal, krijgen woningen van waaruit 
in softdrugs wordt gehandeld, ondanks de mogelijkheden van de wetgeving slechts 
mondjesmaat gesloten door de rechter. Volgens geïnterviewden in andere gemeenten doen 
zich bij deze bestuursrechtelijke zaken verschillen voor tussen rechtbanken en rechters, 
maar deze verschillen verklaren het gebrek aan succes van andere gemeenten bij het sluiten 
van drugspanden onvoldoende. De vele panden die in Venlo zijn gesloten is zeker ook een 
verdienste van de inspanningen die in het kader van de handhaving zijn gepleegd. Het 
succesvol toepassen van BIBOB is hiervan eveneens een uitvloeisel. 
    
Verplaatsen coffeeshops 
De verplaatsing van twee coffeeshops naar de rand van de gemeente heeft het straatbeeld in 
Q4 sterk veranderd. Het aantal Duitse kopers van softdrugs is er afgenomen evenals het 
aantal drugsrunners. De verwachting dat de bewoners hierdoor minder overlast ervaren is 
echter (nog) niet uitgekomen. De Stadspeiling die begin 2005 onder de bewoners van de 
binnenstad is afgenomen, meet door te vragen naar de ervaringen in het afgelopen jaar nog 
een deel van de overlastperiode. Een evaluatie van de effecten van de verplaatsing van 
beide coffeeshops zal eind 2005 zijn afgerond.    
 
Herontwikkeling Q4 
De inzet de overlastsituatie in Q4 structureel aan te pakken door panden aan te kopen en het 
gebied te herontwikkelen is in potentie een succesfactor. De periode is echter nog te kort 
om al van een daadwerkelijk succes te kunnen spreken. Momenteel ligt Q4 grotendeels op 
de schop. De tijd zal uitwijzen of de winkels, appartementen en kantoorgebouwen die 
worden gebouwd tot structurele veranderingen in Q4 hebben geleid.     
 
Probleemanalyse 
Een belangrijke voorwaarde bij de aanpak van drugsproblematiek zoals Hektor is een goede 
probleemanalyse c.q. misdaadanalyse vooraf. Hiervan is onvoldoende sprake geweest. Met 
een heldere, diepgaande probleemanalyse en specifieke, realistische doelstellingen had een 
betere afstemming van het drie sporen beleid kunnen plaatsvinden en de aansturing van de 
multidisciplinaire aanpak beter kunnen verlopen. Bovendien zou hiermee de bestuurlijke 
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besluitvorming over het uitbreiden dan wel verplaatsen van coffeeshops wellicht eerder 
hebben kunnen plaatsvinden.  
 
Financiële middelen 
Voldoende financiële middelen zijn eveneens een randvoorwaarde voor succes. De extra 
financiële middelen voor Hektor zijn een grote stimulans geweest. Hierdoor is het mogelijk 
(geweest) innovatief te werk te gaan. Dit is tevens bevorderd door de fysieke nabijheid van 
de uitvoerders van het handhavingspoor die zijn gehuisvest in het justitiekantoor aan de 
Straelseweg. De gezamenlijke huisvesting nodigt uit tot overleg en consultatie, hetgeen de 
integraliteit, maar vooral ook de intensiteit van de aanpak heeft gestimuleerd. Een risico 
hierbij is dat de afzondering in een apart onderkomen afstand creëert tot de eigen achterban.  
 
Het lijkt er soms op dat Hektor te veel buiten de eigen organisatie heeft gestaan, met name 
bij de gemeente, waardoor een wij-zij gevoel ontstond. Hierdoor is wellicht nog te weinig 
gebruik gemaakt van de deskundigheid binnen de eigen organisatie. Dit belemmert tevens 
de inbedding van de maatregelen in de reguliere organisatie. Deze inbedding van de 
werkwijze is voor de continuering van de inspanningen die binnen het project moeten 
worden gepleegd om de behaalde resultaten vast te houden van groot belang. Een fysieke 
afzondering in het begin is nodig om een innovatieve aanpak te bewerkstelligen, maar 
zodra de aanpak is ontwikkeld dient te worden gewerkt aan een inbedding van de 
werkwijze in de eigen organisatie.  
 
Georganiseerde criminaliteit 
Een belangrijke, externe factor is de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Eén van de 
ambities van het College van B&W van de gemeente Venlo bij de start van Hektor is de 
bestrijding van de (zware) criminaliteit. Zware vormen van criminaliteit zijn aangepakt, 
maar doordat het rechercheteam zich heeft gericht op de middencriminaliteit valt dit deels 
buiten de aanpak en mogelijkheden van Hektor. Voor de bestrijding van zware of 
georganiseerde criminaliteit heeft de regiopolitie Limburg-Noord ondersteuning nodig van 
andere organisaties en opsporingsdiensten. Voor een structurele aanpak van de 
problematiek is dit onontbeerlijk.  
 
Een goede probleemanalyse bij aanvang van het project had ook inzicht kunnen geven in de 
achtergronden en omvang van de georganiseerde criminaliteit in en rond Venlo. Juist deze 
vorm van criminaliteit die de afgelopen jaren niet of nauwelijks is aangepakt, is in 
belangrijke mate verantwoordelijk voor de productie en aanvoer van softdrugs naar het 
logistieke knooppunt voor de uitvoer naar Duitsland wat Venlo door zijn geografische 
ligging bij uitstek is. Door het onvoldoende aanpakken van deze als een vliegwiel werkende 
vorm van criminaliteit wordt de hardnekkige drugshandel in stand gehouden en telkens 
weer aangezwengeld.  
 
Vraag softdrugs 
Verder is de aanzienlijke vraag naar softdrugs vanuit Duitsland een factor die van belang is. 
Dit betekent dat er (nog) meer geïnvesteerd moet worden in contacten met de Duitse buren, 
waaronder politie en justitie. Het feit dat er geen goede probleemanalyse is uitgevoerd heeft 
zijn weerslag op de internationale samenwerking op politieel en justitieel terrein die vooral 
zaakgericht en ad-hoc is. Hierbij speelt waarschijnlijk ook een niet gedeelde analyse van de 
problematiek een rol. 
 
Softdrugsbeleid 
Een andere, belangrijke externe factor is het nationale en internationale politieke beleid 
inzake softdrugs en coffeeshops. De hiermee vaak samenhangende media-aandacht kan 
veel invloed hebben op de snelheid van de voortgang van (onderdelen van) het project. Een 
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voorbeeld zijn de vertragingen bij het spoor coffeeshopbeleid. Wat ook een rol lijkt te 
hebben gespeeld is de bestuurlijke herindeling in de beginfase van Hektor. Hierdoor was er 
binnen de gemeentelijke organisatie veel onrust, hetgeen niet bevorderlijk zal hebben 
gewerkt voor een project als Hektor. 
 
 
8.7 Ten slotte 
 
De ambitie waarmee de gemeente Venlo in 2001 met Hektor is gestart, is samen te vatten in 
zeven actiepunten: 
 

• bestrijden van de drugsoverlast op straat; 
• bestrijding van (zware) criminaliteit; 
• (inter)nationale samenwerking; 
• sluiten van illegale verkooppunten; 
• verminderen van onveiligheidsgevoelens; 
• voorkomen van uitwaai-effecten naar de woonwijken; 
• heroveren van de openbare ruimte. 

 
Op de meeste actiepunten zijn belangrijke verbeteringen gerealiseerd. Met name in het 
bestrijden van de drugsoverlast op straat en het daarmee sterk samenhangende sluiten van 
illegale verkooppunten en het tegelijkertijd heroveren van de openbare ruimte is Hektor 
succesvol gebleken. De openbare ruimte wordt weer meer en meer in bezit genomen door 
bewoners en bezoekers van de binnenstad. Daarentegen is het aantal actieve drugsrunners 
in Q4, evenals het aantal drugspanden, sterk afgenomen. Verder blijken met name bij de 
ondernemers in Q4 de onveiligheidsgevoelens te zijn afgenomen. Bij de bewoners is dit 
nog niet echt het geval. 
 
Van uitwaai-effecten naar woonwijken is in Venlo nauwelijks sprake. Het voorkomen van 
verplaatsing naar omliggende gemeenten is weliswaar geen actiepunt voor de gemeente 
Venlo, maar wordt door de overige gemeenten in de regio wel als zeer onwenselijk 
beschouwd. Van een enkele gemeente zijn signalen ontvangen dat de drugsoverlast er 
toeneemt, maar er kan niet worden aangetoond dat dit het gevolg is van de aanpak in Venlo.  
 
In het grensstedenoverleg dat door Venlo is geïnitieerd participeren gemeenten waar 
eveneens sprake is van een omvangrijke softdrugsproblematiek. Het doel van dit overleg is 
te leren van de aanpak van anderen. Projecten als Courage in Roosendaal en Bergen op 
Zoom en Hartslag in Heerlen hebben hiervan reeds profijt gehad.  
 
Niet alleen nationaal, maar ook internationaal heeft Venlo samenwerking gezocht. Met de 
Duitse en Turkse autoriteiten en handhavingsinstanties vindt veelvuldig en op verschillende 
niveaus overleg plaats en wordt samengewerkt bij opsporingsonderzoeken die vertakkingen 
naar het buitenland hebben. Een adequate bestrijding van de zware en grensoverschrijdende 
(drugs)criminaliteit in regio's zoals Venlo wordt echter door betrokkenen als een belangrijk 
knelpunt bij de drugsaanpak beschouwd. De georganiseerde handel en productie van 
softdrugs is een omvangrijke problematiek. Een effectieve aanpak daarvan kan niet alleen 
door de regiopolitie Limburg Noord plaatsvinden.  
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