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VOORWOORD 
 
 
 
Aan het eind van de vorige eeuw heeft Venlo te maken met een aanzienlijke 
(soft)drugsoverlast. Een belangrijke oorzaak is het grote aantal Duitse drugstoeristen dat 
dagelijks de stad bezoekt. Om de overlast aan te pakken wordt in 2001 met het project 
Hektor gestart. Hektor bestaat uit drie onderdelen: handhaving, vastgoed en 
coffeeshopbeleid. 
 
In opdracht van de gemeente Venlo en het ministerie van Justitie heeft onderzoeks- en 
adviesbureau INTRAVAL het project geëvalueerd. De evaluatie van Hektor bestaat uit 
verschillende metingen, waarin aandacht is voor de inspanningen en resultaten van het 
project. Daarnaast heeft een procesevaluatie plaatsgevonden, die ingaat op de 
implementatie en de uitvoering van het project. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door de senioronderzoeker Jacco Snippe, geassisteerd door de 
onderzoekers Annelies Kruize en Harm Naayer, onder verantwoordelijkheid van Bert 
Bieleman. Arie Glebbeek van de vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen 
fungeerde als wetenschappelijk adviseur. 
 
Vanaf deze plaats willen wij de leden van de begeleidingscommissies bedanken voor hun 
kritische en positieve bijdrage aan het onderzoek en de totstandkoming van het rapport (in 
de appendix worden de leden van de begeleidingscommissies vermeld). Tevens willen wij 
alle respondenten bedanken voor hun medewerking. Zonder hun inzet was het onderzoek 
niet mogelijk geweest. 
 
Namens INTRAVAL, 
 
 
Bert Bieleman           Groningen-Rotterdam 
Jacco Snippe            Augustus 2005 
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1. INLEIDING 
 
 
 
Venlo heeft zich sinds de jaren vijftig ontwikkeld tot een belangrijke trekpleister voor Duitse 
bezoekers. In groten getale kwamen zij af op de boter, koffie, sigaretten en diesel die in 
Nederland goedkoper waren dan in Duitsland. De stroom Duitse bezoekers groeide in de 
jaren zestig en zeventig tot circa 100.000 per week (Harms 2005). Aan deze bezoekers werd 
en wordt nog steeds veel geld verdiend. Zij komen vooral uit de Duitse grensstreek om in 
Venlo op koopjesjacht te gaan. Het Venlose dialect wordt in Duitsland tot kilometers over de 
grens gesproken. Op Duitse feestdagen is het vaak extra druk in Venlo. Vooral groente en 
fruit zijn populair bij de Duitse bezoekers.  
 
Met de opkomst van het gebruik van hasj en marihuana in de jaren zeventig kwamen in het 
kielzog van winkelende Duitsers ook drugstoeristen mee. Deze aantallen zijn sinds de jaren 
tachtig sterk gegroeid tot enkele duizenden per week. Eind jaren tachtig is in het centrum van 
Venlo reeds sprake van overlast door de handel in en het gebruik van softdrugs. In de nota 
Sluitingsbeleid Koffieshops wordt gesproken over 39 koffieshops, waarvan het vermoeden 
bestond dat de exploitant zich niet alleen beperkt tot het verstrekken van dranken en kleine 
eetwaren, maar tevens softdrugs verhandelt (Gemeente Venlo 1991). De overlast bestaat uit: 
parkeerproblemen door lukraak geparkeerde voertuigen en overlast van druk verkeer; 
samenscholingen van bezoekers in de omgeving van de koffieshops met als gevolg 
geluidsoverlast; in portieken en tegen gevels urinerende bezoekers die buurtbewoners die 
hierover opmerkingen maken uitschelden; onveiligheidsgevoelens onder de bewoners; en 
economische schade door teruglopende klandizie bij de detailhandel.  
 
Door het invoeren van een overlastverordening en een nieuw vergunningensysteem voor de 
vestiging en exploitatie van coffeeshops zijn in 1995 nog vijf gedoogde coffeeshops1 over 
(Snippe e.a. 2004a). Deze ontwikkeling past in de landelijke trend om het sinds het begin van 
de jaren negentig sterk toegenomen aantal coffeeshops te verminderen (Bieleman e.a. 2005). 
Het Nederlandse drugsbeleid is er sinds het verschijnen van de nota "Het Nederlandse 
drugsbeleid: continuïteit en verandering" uit 1995 tevens op gericht de overlast als gevolg van 
drugstoerisme terug te dringen (Bieleman e.a. 1995). De recente beleidsvoornemens inzake 
drugstoerisme in de cannabisbrief van 23 april 2004 gaan hier nader op in. In Venlo blijken 
diverse voormalige koffieshops de bedrijfsvoering te hebben gewijzigd in een café of 
cafetaria, waar de verkoop van cannabis onverminderd wordt voortgezet. De niet gedoogde 
verkooppunten van cannabis zijn bovendien veelal in de omgeving van de gedoogde 
coffeeshops gevestigd. De concentraties van verkooppunten zijn het grootst aan de 
Maaskade, in de Bolwaterstraat, Ginkelstraat en de hieraan grenzende straten; het 
zogenoemde Vierde Kwadrant ofwel Q4 (Gemeente Venlo 2001a).  
 
Een relatief groot deel van de Duitse drugstoeristen wordt sterk aangetrokken door Q4. Met 
name de coffeeshops zijn populair. Voor Duitse (drugs)toeristen is het onderscheid tussen een 
gedoogde en niet gedoogde coffeeshop lang niet altijd duidelijk.2 Ook vanuit niet gedoogde 
verkooppunten wordt gehandeld in softdrugs. Het aantal van deze verkooppunten is niet 
bekend. De omvang varieert door sluitingen en het elders weer openen van nieuwe niet 
gedoogde verkooppunten ook sterk in de tijd. In 2001 zijn 50 panden van waaruit softdrugs 
werden verkocht tijdelijk gesloten, voor een periode van drie maanden tot maximaal twee 

                                                           
1 Gedoogde coffeeshops zijn verkooppunten van cannabis die van de gemeente een gedoogbeschik-
king hebben ontvangen. 
2 In bijlage 1 zijn de definities van de verschillende soorten verkooppunten nader toegelicht.  
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jaar, waarvan de meeste in Q4 (Snippe e.a. 2002). Het aanbod van softdrugs vanuit 
drugspanden en coffeeshops en de drugstoeristen die hierop afkomen hebben uiteindelijk tot 
een sterke achteruitgang van Q4 geleid. Ook op de Kop van Zuid en in panden aan de 
Kaldenkerkerweg en enkele andere in- en uitvalswegen bevinden zich enkele niet gedoogde 
verkooppunten. Om de overlast door de illegale handel in softdrugs succesvol aan te kunnen 
pakken, is het project Hektor opgezet. 
 
   
1.1 Hektor 
 
In het collegeprogramma van de gemeente Venlo, voor de periode 2001-2006, is de 
bestrijding van onveiligheid een van de belangrijkste thema's. De door de raad voorgestane 
krachtige aanpak van de problemen wordt neergelegd in de nota 'Samen sterk voor een 
veilig Venlo' (Gemeente Venlo 2001a). Hierin wordt een tweezijdige aanpak 
onderscheiden: enerzijds de wijkgerichte aanpak die gericht is op het bevorderen van de 
subjectieve (ervaren) veiligheid en de objectieve (reële) veiligheid in de stadsdelen en 
wijken, en anderzijds de bestrijding van overlast en criminaliteit die samenhangt met de 
handel in verdovende middelen. Dit tweede deel van de aanpak wordt nader beschreven in 
de meerzijdige aanpakstrategie 'Hektor', genoemd naar de (Grieks) mythologische held uit 
de Trojaanse Oorlog (Gemeente Venlo 2001b). 
 
De ambitie die aan Hektor ten grondslag ligt, wordt in het collegeprogramma in een 
zevental actiepunten samengevat: 

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

 
De aandachtsgebieden van Hektor zijn het gebied Q4 en de in- en uitvalswegen. Om tot een 
substantiële reductie van de (soft)drugscriminaliteit en drugsgerelateerde overlast in deze 
gebieden te komen3, is een drie sporen beleid ontwikkeld (Gemeente Venlo 2001a, 2001b): 

1. Omvangrijke handhaving door een multidisciplinair samenwerkingsverband van 
gemeente, politie, justitie en de belastingdienst. De handhaving is vooral gericht op 
drugsgerelateerde overlast en criminaliteit. 

2. Een vastgoedtraject gericht op het herstellen van de grip op het vastgoed en de 
openbare ruimte. 

3. Een herziening van het coffeeshopbeleid, waarbij vooral wordt gedacht aan de 
uitbreiding van het aantal gedoogde coffeeshops in de periferie van de gemeente 
Venlo, op experimentele basis. 

 
Handhavingsspoor 
Het beoogde effect van het handhavingspoor is 'een veilig Venlo zonder overlast van 
drugshandel, drugscriminaliteit en aanverwante verschijnselen waarin het goed toeven is 
voor burgers en bezoekers en waarin het (semi) openbare gebied voor iedereen op ieder 
moment van de dag bereikbaar en toegankelijk is' (Gemeente Venlo 2001b). Om dit effect 
te bewerkstelligen zullen de gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en de 
belastingdienst nauw samenwerken aan de handhaving van de gemeentelijke regels en de 

                                                           
3 In het plan van aanpak wordt gesproken over een vermindering van de overlast met 35%. 
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orde in het openbare domein. Alle vormen van drugsoverlast en criminaliteit in het 
openbare gebied in Q4 zullen door het speciale straatteam van de politie worden aangepakt. 
Daarnaast wordt een rechercheteam opgezet met als doel de minder zichtbare vormen van 
criminaliteit, met name drugshandel, te bestrijden. 
 
De projectleider van het handhavingtraject is een officier van justitie. Onder zijn leiding 
zullen wekelijks vertegenwoordigers van gemeente, politie, justitie en de belastingdienst bij 
elkaar komen in het zogenoemde Van Bommelslaboratorium, vernoemd naar de architect 
van het stadhuis in Venlo. In het kortweg geheten Van Bommelslab wordt de operationele 
strategie bij de bestrijding van drugsoverlast besproken. De samenwerking tussen de 
genoemde partners wordt formeel vastgelegd in een convenant. 
 
Uit de Bestuursopdracht Integraal Veiligheidsbeleid blijkt dat met het handhavingsbeleid 
door inzet van alle wettelijke middelen (zowel bestuurlijk als strafrechtelijk instrumen-
tarium) en bevoegdheden zoveel mogelijk wordt getracht de problematiek te verminderen. 
Ter vergroting van de effectiviteit betekent dit in de praktijk een gezamenlijke inspanning 
van de opsporingsbevoegde diensten in Venlo.  
 
Politionele Handhaving 
Voor Hektor wordt een speciaal politieteam opgericht dat zich fulltime bezighoudt met 
drugsoverlast op straat. Dit team, het straatteam, dient zichtbaar aanwezig te zijn in het 
aandachtsgebied van Hektor en kent een permanent proces van afvangen van drugstoeristen 
die bij vermoede niet gedoogde verkoopplaatsen drugs kopen, waarna aanhouding van de 
dealers en doorzoekingen plaatsvinden ter inbeslagname van verdovende middelen. De 
informatie van de politie over de verkoop van softdrugs in deze panden zal bovendien worden 
gebruikt voor de bestuurlijke sluitingen op last van de burgemeester. 
 
Met behulp van de financiële bijdrage van het ministerie van Justitie zal tevens een 
volwaardig rechercheteam worden opgericht. De hoofdwerkzaamheden van dit team zullen 
bestaan uit het doen van onderzoeken gericht op groeperingen en personen die zich 
bezighouden met de verkoop van softdrugs en de handelaren achter de drugsrunners en -
dealers die voornamelijk op straat actief zijn. Keuzen voor onderzoeken zullen worden 
gedaan op basis van ervaringsgegevens bij het rechercheteam en informatie van de partners 
in het Van Bommelslab. 
 
Bestuurlijke handhaving 
Naast het sluiten van drugspanden op grond van de Gemeentewet (artikel 174a) en de 
Opiumwet (artikel 13b) zullen drugsdealers en overige bij de drugshandel betrokken 
personen financieel worden aangepakt. Het Bureau Financiële Ondersteuning (BFO) van de 
politie, één van de beoogde partners in het Van Bommelslab, heeft binnen Hektor twee 
doelen. Ten eerste financiële repressie: straf-, civiel- en fiscaalrechtelijke ontneming van 
wederrechtelijk verkregen voordeel. Een tweede doel is verbeurdverklaring (in beslag 
nemen) van voorwerpen die dienstbaar aan de drugshandel gebruikt worden (zoals geld, 
auto’s, maar ook panden). De dreiging van (financiële) repressie raakt niet alleen de 
feitelijke drugsdealer, maar vaak ook de burger die de drugshandel faciliteert. 
 
Belastingdienst 
Samenwerking met de belastingdienst is een belangrijke pijler in de strijd tegen 
drugsoverlast. De ontnemingdreiging zal in eerste instantie uitgaan van het BFO. Een ander 
traject zal ontneming via de belastingdienst zijn: deze legt een aanslag op voor het geld dat 
de drugscrimineel heeft verdiend. Bij het fiscaalrecht is er sprake van een andere vorm van 
bewijslast en een korter tijdstraject dan bij het BFO (strafrecht). 
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Duitsland 
Een nauwe samenwerking met Duitse politie en justitie zal de praktische belemmeringen 
van het bestaan van de landsgrenzen zo veel mogelijk moeten wegnemen. In Duitsland en 
Venlo zullen daarom bijeenkomsten worden georganiseerd, waarbij de algemene 
doelstelling van het project en in het bijzonder de rol van de politie daarin zal worden 
uiteengezet. In het kader van de politiële informatie-uitwisseling zal overleg plaatsvinden 
met medewerkers van het LKA (Landes Kriminal Amt) en het Innenministerium in 
Düsseldorf, onder andere om  informatie te kunnen inwinnen over in Duitsland actuele 
opsporingsonderzoeken waarbij Venlose drugsleveranciers betrokken zijn.  
 
Vastgoedspoor 
Het vastgoedspoor is erop gericht om grip te krijgen op het vastgoed, dat wil zeggen op 
zaken die te maken hebben met bebouwing en openbare ruimte in één van de 
aandachtsgebieden van Hektor, namelijk Q4. Het vastgoed- en locatiebeleid dient vooral de 
(soft)drugsgerelateerde overlastproblematiek te reduceren. Hierbij moet vooral worden 
gedacht aan het beheren en controleren van overlastgevende panden. De partners binnen het 
spoor zullen hiertoe strategische verwervingen in het aandachtsgebied Q4 doen. De ambitie 
is een diversiteit aan functies en een aangenaam leef-, verblijfs-, vestigings- en 
investeringsklimaat voor bewoners, bezoekers en ondernemers te realiseren.  
 
Voor de uitwerking en uitvoering van het vastgoedtraject zal een samenwerkingsverband 
tussen private partijen (Vesteda project BV uit Maastricht en de woningstichting Venlo-
Blerick) en de gemeente worden opgericht (een Centrum Ontwikkelings Maatschappij, COM). 
De samenwerking in de COM moet een duidelijke meerwaarde bieden: naast de inhoudelijke 
expertise die partijen vanuit hun achtergrond leveren, zijn ook de financiële mogelijkheden 
groter. Bij de start van het vastgoedtraject wordt afgesproken een fasering in de samenwerking 
aan te brengen. 
 
De projectactiviteiten die moeten leiden tot een transformatie van de aandachtsgebieden zijn 
opgeknipt in twee stappen: 

• Stap één: de ontwerpfase, waarin een ruimtelijk-functionele visie met (financiële) 
haalbaarheidsanalyse wordt ontwikkeld die de ambities formuleert voor de 
ontwikkelingen in het aandachtsgebied Q4 in periode tot 2010-2015.  

• Stap twee: de ontwikkelfase, waarin de gemeente op basis van objectieve en 
functionele criteria die in de ontwerpfase worden opgesteld, op transparante wijze 
ontwikkelende private partners kiest om de visie - of onderdelen daarvan - te 
realiseren. Het is mogelijk dat hierbij gebruik wordt gemaakt van competitie tussen 
marktpartijen 

 
Bij zowel het ontwikkelen van de ruimtelijk-functionele visie, als tijdens de ontwikkelfase zal 
een klankbordgroep werkzaam zijn met vertegenwoordigers van het wijkoverleg, de 
ondernemersvereniging en de horeca.  
 
Coffeeshopspoor 
Het coffeeshopbeleid van Hektor is gericht op het reguleren van het bestaande aanbod van 
vijf gedoogde coffeeshops (voor de lokale en regionale gebruikers). Daarnaast zal bij wijze 
van experiment het aantal gedoogde coffeeshops worden uitgebreid met twee perifeer 
gelegen verkooppunten voor de softdrugskopers die regelmatig Venlo bezoeken. Verder is 
het streven er op gericht - in samenwerking met het handhavingsspoor - alle niet gedoogde 
verkooppunten te sluiten. 
 



Inleiding  5 

De perifeer gelegen verkooppunten zullen zich  richten op die kopers van softdrugs die daar 
in beginsel geen verblijf in Venlo aan verbinden. Met de verwezenlijking van die 
verkooppunten wordt beoogd de bezoekersstroom die zich onnodig richting binnenstad 
begeeft, af te buigen en qua volume te reduceren. Niet alleen moet de overlast van niet 
gedoogde verkooppunten (en drugsrunners) daardoor afnemen, ook moet voorkomen 
worden dat potentiële klanten in de verleiding gebracht worden om deze niet gedoogde 
verkooppunten te bezoeken.  
 
De gemeente, politie en justitie zijn de primaire partners in het coffeeshopspoor, waarbij de 
regie bij de gemeente ligt. Naast de drie overheidspartners worden ook belangen-
organisaties en wijkoverleggen in de besluitvorming betrokken.  
 
Communicatie 
Naast het drie sporen beleid zal er binnen Hektor ruime aandacht zijn voor communicatie. 
Daarbij moet worden gedacht aan interne communicatie binnen de afzonderlijke sporen en 
de communicatie tussen de sporen, maar vooral ook aan externe communicatie richting 
professionele doelgroepen (politie, justitie, belastingdienst, ministerie van Justitie,  
wijkoverleggen, et cetera) en overige lokale doelgroepen (burgers, ondernemers, pers en 
drugskopers). 
 
De communicatieopdracht in het kader van Hektor is als volgt (Gemeente Venlo 2001b): 

Belanghebbenden informeren omtrent de veiligheidsfeiten, trachten te motiveren een 
bijdrage te leveren aan het veiliger maken van de stad, te committeren aan gekozen   
veiligheidstrajecten en te ontmoedigen overlast en criminaliteit te veroorzaken.  

 
Om de communicatie deskundig te laten verlopen wordt een communicatieadviseur 
aangesteld en wordt geput uit het totale scala van communicatiemethoden dat voorhanden 
is: informatiebijeenkomsten, beeldmateriaal, workshops, persberichten, pamfletten, 
artikelen,  et cetera.  
 
Organisatiestructuur 
Bij het project Hektor wordt gekozen voor een projectmatige manier van werken: een sterk 
planmatige benadering met toetsbare eindresultaten en heldere verantwoordelijkheden. In 
figuur 1.1 staat de organisatorische opbouw vermeld. 
 
Figuur 1.1 Organisatiestructuur Hektor 
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Stuurgroep  
De stuurgroep adviseert de gemeenteraad, het College van Burgemeester & wethouders en 
de burgemeester omtrent zaken die besluitvorming in de raad behoeven én is 
verantwoordelijk voor de aansturing van het drie sporen beleid op hoofdlijnen 
(regiefunctie). De stuurgroep zal bestaan uit: burgemeester (voorzitter), loco-burgemeester 
en tevens wethouder ruimtelijke ordening (plaatsvervangend voorzitter), wethouder sociale 
veiligheid, plaatsvervangend hoofdofficier van justitie, districtschef van politie, hoofd 
belastingdienst particulieren/ondernemingen Venlo, hoofd afdeling bestuurs- en manage-
mentondersteuning, programmamanager en secretariaat. De stuurgroep komt tenminste drie 
maal per jaar bijeen (en zoveel vaker als nodig is). 
 
Programma management team 
Het programma management team (PMT) bestaat uit de programmamanager en de 
projectmanagers van de drie trajecten. Het PMT bewaakt de voortgang en de inhoudelijke 
samenhang binnen het programma. Daarnaast geeft het PMT sturing aan de communicatie, 
de evaluatie en de inzet van middelen. 
 
Klankbordpanel 
Het klankbordpanel is bedoeld om inhoudelijke aangelegenheden omtrent het programma te 
analyseren en te bespreken. Het is een platform waar het projectmanagement kwesties kan 
voorleggen voor reflectie en discussie. Het klankbordpanel heeft geen vaste bezetting en 
kan inhoudelijk deskundigen uitnodigen om aan het beraad deel te nemen. Vaste leden 
zullen zijn: de programmamanager (voorzitter), de projectmanagers van de drie sporen en 
de wijkcoördinator van Venlo-Centrum. 
 
Programmamanager 
De programmamanager zal primair verantwoordelijk zijn voor de voortgang van het totale 
programma, de inhoudelijke samenhang tussen de drie deeltrajecten en de communicatie 
met de stuurgroep. Hiervan afgeleide taken zijn voortgangsgesprekken met de afzonderlijke 
projectmanagers, dagelijkse aansturing van de communicatieactiviteiten, bewaking 
financiën, overleg met de voorzitter van de stuurgroep et cetera. 
 
Projectmanagers 
De projectmanagers zijn verantwoordelijk voor de implementatie van de afzonderlijke 
trajecten. Zij leggen rechtstreeks verantwoording af aan de stuurgroep en dragen er zorg 
voor dat voorafgaand aan besluitvorming in de stuurgroep alle noodzakelijke 
voorbereidende ambtelijke en bestuurlijke stappen zijn gezet. Zij maken deel uit van het 
programmamanagementteam (PMT) en zijn in die functie medeverantwoordelijk voor de 
taken van het PMT. 
 
 
1.2 Evaluatie 
 
De eindevaluatie van Hektor bestaat uit verschillende metingen, waarin aandacht is voor de 
inspanningen en resultaten van het project, en een procesevaluatie, waarin aandacht is voor 
de implementatie en de uitvoering van het project. 
 
In 2002 is een eerste meting uitgevoerd (over 2001), waarin indicatoren zijn vastgesteld die 
geschikt zijn om de resultaten van Hektor te meten (Snippe en Bieleman 2002). In 2004 is 
een tussentijdse meting uitgevoerd, over 2002 en 2003, met dezelfde indicatoren (Snippe 
e.a. 2004). In de eindmeting zijn dezelfde indicatoren gebruikt als in de eerste en de 
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tussenmeting. De indicatoren worden toegelicht in hoofdstuk drie. De metingen hebben 
vooral een monitor karakter gehad (Engbersen e.a. 1997). 
 
Er is in de vorige metingen nog geen aandacht geweest voor de implementatie van de 
aanpak. De monitoring is ook nog niet ingekaderd in een model, waarin de samenhang 
tussen de verschillende problemen, de beoogde acties daartegen en de beoogde resultaten 
zijn weergegeven. Er is met andere woorden nog niet beschreven hoe Hektor precies geacht 
wordt te werken. In de procesevaluatie wordt aandacht gegeven aan de implementatie van 
de beoogde acties en het verloop van de processen in het project. Er wordt nader ingegaan 
op de beleidsveronderstellingen die aan Hektor ten grondslag liggen. Weergegeven wordt 
welk probleem er speelde en welke acties hiervoor zijn ingezet en tot welke resultaten de 
verschillende acties geacht werden te leiden. 
 
 
1.3 Probleemstelling en onderzoeksvragen 
 
De probleemstelling van de eindmeting kan als volgt worden omschreven: 
 

In hoeverre is de beoogde aanpak van Hektor gerealiseerd en 
heeft het project geleid tot de beoogde resultaten? 

 
Onderzoeksvragen 
In de startnotitie worden zeven vragen die voortvloeien uit de centrale probleemstelling 
gepresenteerd (WODC 2004). Deze worden hieronder vermeld. 
 

1. Hoe zag het plan van Hektor er uit: vanuit welk denkkader ofwel beleidstheorie is 
het opgesteld: 
• Welke problemen speelden en bij welke doelgroep speelden deze (intermediair 

en uiteindelijk)? 
• Welke activiteiten/processen werden geacht de problemen te verminderen?  
• Tot welk resultaat zouden de verschillende activiteiten moeten leiden? 

2. Is Hektor volgens plan verlopen: 
• Is de beoogde inzet tot stand gekomen (mensen, middelen)? 
• Zijn de activiteiten geïmplementeerd en zijn de processen zo verlopen als ze 

verondersteld werden te lopen (onder andere: is de beoogde samenwerking tot 
stand gekomen)? 

• Welke onderdelen van de aanpak zijn goed gelopen, welke minder? 
• Wat is (volgens betrokkenen) het belang van de onderscheiden activiteiten voor 

de resultaten van het project?  
• Hebben zich knelpunten of vertragingen voorgedaan, waar waren deze aan te 

wijten en hoe zijn ze opgelost? 
3. Wat is de output van Hektor: 

• Hoeveel bestuurlijke maatregelen zijn genomen in de opeenvolgende jaren van 
het project? Wat is de aard van deze maatregelen, hoeveel panden betreffen ze 
en wat is de aard van deze panden? 

• Hoeveel drugsmisdrijven en -incidenten, verdachten en drugs zijn opgespoord? 
• Hoeveel justitiële maatregelen zijn genomen en wat was de aard en omvang van 

de fiscale maatregelen? 
• Hoeveel panden zijn in de opeenvolgende jaren door de gemeente gekocht en 

gehuurd? 
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• Hoeveel coffeeshops zijn gesloten of verplaatst? Hoeveel niet gedoogde 
verkooppunten van cannabis zijn er naar schatting? Is dit aantal gedaald of 
gestegen? Hoeveel meldingen van softdrugsoverlast zijn er in de opeenvolgende 
jaren? 

• Welke ontwikkelingen zijn in de output waarneembaar in de loop van het 
project? 

4. Wat zijn de uitkomsten van Hektor: 
• Ervaren bewoners van Venlo en met name bewoners en ondernemers in de 

binnenstad minder overlast? Hoeveel minder?  
• Ervaren bewoners en ondernemers in de binnenstad minder gevolgen van 

overlast: zijn ze minder vaak slachtoffer van criminaliteit, voelen ze zich 
veiliger, is er minder sprake van verloedering van de buurt en minder 
omzetderving en dergelijke?  

• Welke ontwikkelingen zijn in de uitkomsten waarneembaar in de loop van het 
project? 

5. Is er een samenhang waarneembaar  tussen vanuit de beleidstheorie relevant 
geachte veranderingen in de aanpak van het project (cesuurmomenten zoals 
bijvoorbeeld: het op een gegeven moment overgaan van in burger surveilleren door 
de politie naar in blauw surveilleren, het verplaatsen of sluiten van coffeeshops, het 
in gebruik nemen van een nieuw politiebureau bij het probleemgebied) en de output 
en uitkomsten? 

6. Zijn er neveneffecten (bijvoorbeeld verplaatsing, illegale verkoop, meer mobiele 
verkoop)? 

7. Wat zijn volgens betrokken organisaties succes- en faalfactoren in de aanpak, wat 
zijn volgens hen aanraders voor andere gemeenten, wat zijn afraders? Zijn er zaken 
die wel een rol spelen maar die niet zijn aangepakt (denk bijvoorbeeld aan aanpak 
van Duitse zijde, georganiseerde criminaliteit)? Zijn er andere, externe factoren dan 
Hektor die een rol gespeeld hebben voor de resultaten van het project?  

 
 
1.4 Onderzoeksopzet 
 
Voor de eindmeting zijn diverse onderzoekswerkzaamheden verricht. Deze worden 
hieronder kort toegelicht. In bijlage 2 is een nadere toelichting van de gehanteerde 
methodiek opgenomen. 
 
Beleidsveronderstellingen  
Het project Hektor is in 2001 gestart met de opstelling van een vierjarig projectplan. Getracht 
is de beleidsveronderstellingen die achter dit plan schuilen te achterhalen door het projectplan 
en de uitwerkingen daarvan te analyseren. Tevens zijn zeven interviews (met acht personen) 
gehouden met degenen die bij het opstellen van het projectplan Hektor betrokken zijn 
geweest.  
 
Bij het opstellen van de beleidsveronderstellingen is gebruik gemaakt van ideeën uit de 
programmatheorie zonder die tot in detail toe te passen (Rogers e.a. 2000). Rogers e.a. 
beschouwen een programmatheorie als een expliciete theorie of model die weergeeft hoe een 
programma de bedoelde of geobserveerde resultaten bereikt. Herformulering van de 
onderliggende en vaak impliciete beleidsveronderstellingen van programma’s en 
beleidsvormen kan via diverse benaderingen tot stand komen (Pawson en Tilley 1997, Leeuw 
2003). Recentelijk zijn deze benaderingen op diverse terreinen toegepast (Van Ooyen-Houben 
2004, Klein Haarhuis en Leeuw 2004). In de evaluatie van Hektor vormt de empirisch-
analytische benadering de richtlijn, waarbij gebruik is gemaakt van vraaggesprekken en het 
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bestuderen van documenten. De beleidsveronderstellingen worden gepresenteerd in een 
schema waarin probleem, acties en gewenste veranderingen worden weergegeven 
 
Proces 
Op basis van de onderzoeksvragen en de beleidsveronderstellingen is een (semi)gestruc-
tureerde vragenlijst samengesteld. Aan de hand van deze vragenlijst zijn nog eens 16 
interviews gehouden met 17 vertegenwoordigers van de bij Hektor betrokken personen en 
organisaties: gemeente, politie, Openbaar Ministerie, belastingdienst en coffeeshophouders. 
De respondenten zijn van management- en uitvoerend niveau. 
 
De respondenten zijn niet alleen bevraagd over de eigen activiteiten, maar ook – voor zover 
mogelijk – over de activiteiten van de andere betrokkenen en over de samenwerking. 
Tevens is aan respondenten de vraag voorgelegd hoe belangrijk de diverse activiteiten zijn 
geweest voor de resultaten van het project. Daarnaast zijn projectverslagen, 
vergaderverslagen en dergelijke verzameld en bestudeerd. 
 
Inspanningen en resultaten 
De dataverzameling voor de inspanningen en de resultaten kent dezelfde opzet als voor de 
nulmeting en de tussenmeting. Voor het beantwoorden van de vraag over de resultaten van 
het coffeeshopbeleid (hoeveel verkooppunten cannabis, hoeveel meldingen softdrugs in 
2004) is evenals voor de eerdere metingen wederom een studie van de 
drugsoverlastmutaties in het Bedrijfsprocessensysteem (BPS) van de politie uitgevoerd. 
Deze gegevens zijn echter niet systematisch vastgelegd, hetgeen een automatische 
verwerking onmogelijk maakt. De overlastmeldingen zijn dan ook geprint, en stuk voor 
stuk doorgelezen en gerubriceerd naar soort overlast. 
 
De impliciete verwachting van de gemeente Venlo is dat naarmate meer middelen worden 
ingezet en de inspanningen groter zijn, de gevolgen hiervan duidelijker zichtbaar zullen 
worden in de binnenstad van Venlo, met name in het concentratiegebied Q4 waar de 
overlast met name is geconcentreerd. Meer politie-inzet zal doorgaans leiden tot meer 
aanhoudingen van verdachten, meer processen-verbaal en meer veroordelingen (Gemeente 
Utrecht 2002; Van Leiden en Ferwerda 2002; Bieleman e.a. 2002; Snippe e.a. 2003). 
Inzicht in de ontwikkelingen in de drugsoverlast door het monitoren van de geleverde 
inspanningen betekent echter nog niet dat uitspraken kunnen worden gedaan over de 
resultaten, te weten de veranderingen in de omvang van de drugsproblematiek in Venlo. 
Daarom is bij de indicatoren een onderscheid gemaakt tussen inspanningen en resultaten.  
 
De gegevens voor het meten van de inspanningen en resultaten van Hektor zijn zo veel 
mogelijk verzameld voor de gehele binnenstad en voor het deel van de binnenstad waar de 
drugshandel is geconcentreerd, het zogenoemde Vierde Kwadrant (Q4). In de 
registratiesystemen is dit echter geen gedefinieerd gebied. Voor politiegegevens uit het 
informatiesysteem Gids geldt dat Q4 bestaat uit de subbuurten Venlo-Centrum 7, 8, 11, 12, 
13 en 14.  
 
Stadspeiling 
Voor de ervaringen van de bewoners is gebruik gemaakt van de twee jaarlijkse Stadspeiling 
(metingen in 1999, 2001, 2003 en 2005). Hiervoor geldt de wijkgerichte aanpak als richtlijn 
voor de geografische indeling. De binnenstad is gedefinieerd als wijk 1, waarbij de grens 
relatief ver ten noorden van Q4 ligt (namelijk bij de Molenstraat, Bisschop Schrijnestraat en 
de Dr. Blumenkampstraat). Juist in de meest noordelijk gelegen straten wonen relatief veel 
personen die weinig drugsoverlast ervaren. Gekozen is daarom voor de indeling naar 
postcodegebied. De binnenstad, postcodegebied 5911, wordt in dat geval aan de noordzijde 
begrensd door Gasthuisstraat, Craneveldstraat en Aletta Jacobsstraat. Het deel van de 
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Straelseweg waar de niet gedoogde verkooppunten van cannabis zijn gevestigd ligt binnen 
dit gebied. 
 
Ondernemers 
In de maanden januari en februari van 2002, 2004 en 2005 is een enquête onder ondernemers 
gehouden. De vragenlijst voor de ondernemers is samengesteld aan de hand van de in het 
onderzoeksrapport Monitoring Drugsoverlast Venlo beschreven conceptualisering van het 
begrip drugsoverlast: criminele overlast; openbare orde overlast; audiovisuele overlast (Snippe 
en Bieleman 2002). Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in vormen van overlast en gevolgen 
van overlast (INTRAVAL 1996). In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
buurtproblemen; veiligheidsbeleving; verkooppunten van drugs; slachtofferschap criminaliteit 
en schade; hinder van drugshandel en drugsgebruik; mate van beveiliging en de buurt als 
ondernemingslocatie.  De vragen hebben alle betrekking op de situatie in het jaar daarvoor 
(2001, 2003 en 2004). 
 
Observaties 
In de periode januari tot en met februari 2005 hebben stadswachten, evenals in dezelfde 
periode in 2002 en 2004, observaties en tellingen uitgevoerd op diverse locaties waar 
drugsrunners en -handelaren komen en rondhangen. Deze observaties zijn uitgevoerd met 
behulp van een observatieformulier (zie bijlage 2). Dit observatieformulier is ontwikkeld en 
gevalideerd tijdens vergelijkbaar onderzoek in Groningen (Meijer e.a. 2001) en aangepast 
aan de Venlose situatie. In overleg met de politie is voor de eerste meting vastgesteld welke 
locaties moeten worden geobserveerd. Vervolgens hebben de onderzoekers nauwkeurig 
vastgelegd wat wel en wat niet tot de te observeren locatie behoort en wat wel en wat niet 
moet worden meegenomen in de observatie. Voor aanvang van de observaties is het 
observatieformulier besproken met de stadswachten. Hierbij is aan de orde gekomen: waar 
ze op moeten letten; hoe lang ze moeten observeren; waar ze moeten staan; en wanneer ze 
moeten observeren. 
  
Tellingen 
Naast de observaties hebben de stadswachten op drie locaties gedurende vijf minuten 
tellingen van personenauto's (inclusief busjes) uitgevoerd. Het betreft hier de volgende drie 
locaties:   

• St. Urbanusweg;  
• Prinsessesingel; 
• Straelseweg.  

De stadswachten turven hoeveel auto's met een Nederlands, een Duits of een ander 
kenteken gedurende die vijf minuten langs de observatielocatie komen. 
 
Verplaatsing 
Bij de aanpak van drugsoverlast kan verplaatsing van de problematiek optreden. Er kan 
sprake zijn van verplaatsing naar omliggende buurten van Q4 in de gemeente Venlo, maar 
ook naar verder weggelegen stadsdelen of zelfs naar andere gemeenten of regio's. Er is pas 
sprake van een verplaatsing als de vraag, dat wil zeggen de kopers van softdrugs, en het 
aanbod, de handelaren in softdrugs, zich fysiek verplaatsen van de locatie waar de 
drugsoverlast wordt aangepakt naar een andere locatie waar sprake is van (een toenemende) 
drugsoverlast.  
 
De meest voor de hand liggende locaties zijn grotere gemeenten in de wijdere regio rond 
Venlo waar coffeeshops zijn gevestigd, die goed bereikbaar zijn vanuit het Duitse 
achterland en op niet te grote afstand van Duitsland liggen. Voor Duitse kopers doen zich in 
de regio rond Venlo de volgende alternatieven voor: Roermond, Weert en Venray. Verder 



Inleiding  11 

weggelegen alternatieven zijn de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Maastricht, Sittard-Geleen, 
Nijmegen en Eindhoven.   
 
In deze eindevaluatie is ten behoeve van een marginale toetsing getracht na te gaan of de 
drugsoverlast in deze negen gemeenten in de periode 2001-2004 is toegenomen en in 
hoeverre kopers en handelaren die voorheen in Venlo actief waren, nu in deze gemeenten 
hun softdrugs kopen dan wel aanbieden. Hiervoor zijn de volgende bronnen gebruikt: 

• bevolkingsenquêtes (Politiemonitor en lokale veiligheids- en leefbaarheids-
monitoren); 

• politiecijfers (uit Gids). Hiermee kan op vergelijkbare wijze als voor Venlo de 
ontwikkeling in overlastmeldingen per gemeente en politiedistrict (of per buurt) 
worden weergegeven. Tevens worden met deze cijfers de ontwikkeling in de 
aantallen aanhoudingen voor  drugsoverlast en handel in softdrugs nagegaan; 

• (groeps)gesprekken met politiemedewerkers en overige betrokkenen uit vijf 
aangrenzende gebieden en gemeenten en (groeps)gesprekken met politiemedewerkers 
en overige betrokkenen uit vijf verder weggelegen gemeenten. In totaal zijn 14 
gesprekken gevoerd met 15 personen.  

 
Experts 
Ten slotte zijn de ervaringen van Hektor voorgelegd aan negen deskundigen die elders 
betrokken zijn bij soortgelijke projecten. Het gaat hierbij om Alijda in Rotterdam, Courage 
in Bergen op Zoom/Roosendaal, operatie Hartslag in Heerlen en Houdgreep in Terneuzen. 
Gevraagd is of het voldoende duidelijk is wat de beleidsveronderstellingen van het project 
zijn, wat de inspanningen en ontwikkelingen van het drie sporen beleid zijn en welke 
resultaten het project heeft opgeleverd. Tevens is gevraagd wat volgens deze deskundigen 
de succes- en faalfactoren in de aanpak zijn en of er relevante overeenkomsten dan wel 
verschillen zijn met andere projecten. 
 
 
1.5 Beperkingen  
 
Om de ontwikkelingen in de inspanningen en resultaten van Hektor op termijn methodologisch 
volledig correct te kunnen volgen had bij aanvang van de aanpak een nulmeting moeten 
worden gehouden die, voordat er sprake is van beoogde effecten, inzicht geeft in de 
uitgangssituatie. De opdracht voor het ontwikkelen van indicatoren en het uitvoeren van de 
nulmeting is echter na de start van het project gegeven. Dit betekent dat een klassieke 
nulmeting alleen mogelijk is wanneer registraties of enquêtegegevens kunnen worden gebruikt 
van het jaar 2000, voordat Hektor startte. Mede om deze reden zijn uit de registraties zoveel 
mogelijk de gegevens opgevraagd over de jaren 2000 en 2001. Hierbij dient te worden 
opgemerkt dat het jaar 2000 door  minder politie-inzet een afwijkend jaar is. Daar waar 
gegevens beschikbaar zijn voor 1999 zijn deze ook weergegeven. Voor een deel van de 
indicatoren is dat het geval, voor een deel ook niet. Gecombineerd met vervolgmetingen 
bieden deze gegevens, zoals ze voor deze monitor worden verzameld, echter een goed inzicht 
in de resultaten van het project Hektor. Hierbij dient te worden bedacht dat deze resultaten 
sterk afhankelijk zijn van de inspanningen die de betrokkenen in het kader van het project 
leveren. Ook hiervoor zijn indicatoren geformuleerd en gegevens verzameld. 
 
Verder dienen ook gegevens over de wijze van uitvoering (zoals politie-inzet, aantal 
medewerkers dat voor Hektor werkt en dergelijke) te worden meegenomen. Deze 'inzet-
gegevens' worden door de gemeente Venlo bijgehouden en ter beschikking gesteld aan het 
ministerie van Justitie. In de beschikbare menskracht is weinig verandering opgetreden. 
Wel is er een verandering geweest bij de inzet van het straatteam. In 2001 en 2002 zijn zij 
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vooral in burger actief geweest, terwijl zij in 2003 vaker in blauw op straat zijn ingezet. 
Vanaf begin 2003 heeft het straatteam circa 80% in uniform op straat gelopen tegenover 
20% in burger. Dit heeft de zichtbaarheid van het straatteam voor de bewoners en 
bezoekers van vooral Q4 vergroot. Dit kan van invloed zijn op de bevindingen. Door het 
toepassen van tijdreeksanalyses is getracht dit te ondervangen.    
 
Om informatie over de ervaringen van bewoners te verkrijgen, zijn gegevens gebruikt uit 
algemene bevolkingsenquêtes over veiligheid en leefbaarheid, zoals de tweejaarlijkse 
Stadspeiling van de gemeente Venlo die in 1999, 2001, 2003 en 2005 is afgenomen. In 
2003 is het vragenblok over drugsoverlast in deze enquête veranderd ten opzichte van de 
metingen in 2001 en 1999. In deze jaren zijn andere vragen gesteld over drugsoverlast, te 
weten vragen naar het voorkomen van drugsoverlast, overlast van drugsverslaafden en 
overlast van drugsdealers in de eigen buurt. Deze vragen zijn in de Stadspeiling vervangen 
door een uitgebreidere set van vragen (en indicatoren) afkomstig uit de door bureau 
INTRAVAL ontwikkelde drugsmodule (INTRAVAL 1997). Hierdoor wijkt de Stadspeiling van 
2003 op enkele onderdelen af van die van 2001. Over alle jaren kunnen daarom slechts in 
beperkte mate vergelijkingen worden gemaakt. Wel kan tussen 2003 en 2005 een 
vergelijking worden gemaakt tussen de uitgebreidere set van indicatoren over 
drugsoverlast. 
 
 
1.6 Indeling rapport 
 
In het volgende hoofdstuk worden de beleidsveronderstellingen beschreven en weergegeven in 
een schema. In hoofdstuk drie worden de indicatoren besproken. Hoofdstuk vier beschrijft het 
verloop van het spoor handhaving. Hoofdstuk vijf gaat in op de inspanningen en het proces 
van het spoor Vast & Goed, terwijl hoofdstuk zes de ontwikkelingen binnen het spoor 
coffeeshops behandelt. Hoofdstuk zeven beschrijft de resultaten van het project. Hierin komen 
ontwikkelingen in drugsoverlast en -criminaliteit in de periode 2000-2004 aan bod. In 
hoofdstuk acht worden de samenvatting en conclusies besproken. 
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2. BELEIDSVERONDERSTELLINGEN  
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de beleidsveronderstellingen van het programma 
Hektor. In Venlo is reeds langere tijd sprake van drugsoverlast. Voor de aanpak van dit 
probleem moeten diverse inspanningen in het kader van het drie sporen beleid van Hektor 
worden uitgevoerd. Deze inspanningen dienen een aantal noodzakelijke gedrags-
veranderingen in zowel de aanbod- als de vraagzijde van de sofdrugsmarkt te 
bewerkstelligen. Deze veranderingen moeten vervolgens tot de gewenste resultaten leiden. 
De resultaten dienen enerzijds tot een vergroting van de leefbaarheid en veiligheid in de 
binnenstad en anderzijds tot een verbetering van de economische positie van de gemeente te 
leiden. Beide resultaten leveren een positieve bijdrage aan het imago van Venlo. Binnen de 
beleidsveronderstellingen is verder een aantal randvoorwaarden van belang. Daarnaast 
spelen er enkele exogene factoren die de gehanteerde opzet direct en indirect kunnen 
beïnvloeden.  
 
Hieronder wordt allereerst de probleemsituatie geschetst. Vervolgens worden de 
inspanningen, de gedragsveranderingen en resultaten en de overige aspecten besproken. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met een schematisch overzicht van de beleidsveronderstellingen 
(figuur 2.1). 
 
 
2.1 Probleemsituatie  
 
Aan de basis van de beleidsveronderstellingen staat de probleemsituatie. Als grensstad 
heeft Venlo sinds een groot aantal jaren te maken met een omvangrijk (soft)drugstoerisme. 
De gedoogde en niet gedoogde verkooppunten van softdrugs hebben een grote 
aantrekkingskracht op jonge Duitse toeristen.  
 
Eind jaren tachtig, begin jaren negentig is in Venlo sprake van een grote toename van het 
aantal verkooppunten van cannabis. Een groot aantal verkooppunten komt in begin jaren 
negentig steeds meer in malafide handen: de drugsmaffia zou veel investeren in 
vastgoedobjecten in de binnenstad. Dit betekent onder meer een vermenging van de onder- 
en bovenwereld. Om dit aan te pakken voert de gemeente Venlo sinds 1991 het 
sluitingsbeleid van koffieshops uit (Gemeente Venlo 1991, 1993, 1995). Vanaf 1995 zijn er 
nog maar vijf gedoogde verkooppunten in de gemeente aanwezig.  
 
Vanaf midden jaren negentig verandert de drugshandel in de binnenstad sterk. Er wordt 
steeds meer gedeald vanuit minder herkenbare locaties (belwinkels, headshops en 
kadoshops), die in handen zijn van malafide eigenaren, terwijl de overlastgevende 
straathandel (dealers, drugsrunners en -koeriers) zichtbaar toeneemt. Verder wordt, door het 
wegvallen van een groot aantal verkooppunten, de druk op de vijf gedoogde coffeeshops 
steeds groter. Steeds meer toeristen richten zich op deze shops waardoor er veel verkeers- 
en parkeeroverlast ontstaat. Door de toenemende straathandel en de extra drugsoverlast en -
criminaliteit in verband met drugstoerisme ontstaan in bepaalde delen van het stadsdeel Q4 
straten waar bewoners, bezoekers en ondernemers zich niet meer veilig voelen. Een aantal 
bewoners en ondernemers vertrekt daardoor uit de binnenstad.   
 
In het stadsdeel Venlo-Noord is in dezelfde periode ook sprake van ernstige problemen in 
verband met leefbaarheid en veiligheid die deels gerelateerd zijn aan de handel in drugs. In 
deze wijk wordt daarom vanaf 1996 door middel van een wijkgerichte aanpak de 
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handhaving geïntensiveerd en het stadsgezicht drastisch vernieuwd. Deze aanpak blijkt zeer 
succesvol. Uit de Monitor drugsoverlast Nederland blijkt dat de drugsoverlast in Venlo-
Noord is afgenomen (Snippe e.a. 2002).  
 
De problematiek in de periode 1995-1998 in de binnenstad en de successen in Venlo-Noord 
vormen de aanleiding voor het opstellen van een nieuw integraal veiligheidsbeleid 2000-
2005 dat in 1999 onder de naam ‘Samen sterk voor een veilig Venlo’ wordt gelanceerd 
(Gemeente Venlo 1999). In het veiligheidsplan  is aandacht voor de vermindering van 
drugscriminaliteit en overlast, vermindering van vermogens- en geweldscriminaliteit en 
vermindering van de sociale onveiligheid.   
 
Dit beleid is in de 'Startnotitie aanpak drugscriminaliteit en overlast' uitgewerkt. Er is 
sprake van een integrale en actieve aanpak van de drugscriminaliteit door middel van drie 
trajecten: handhaving; vastgoed; en het coffeeshopbeleid (Gemeente Venlo 2000). 
Vervolgens stemt in mei 2001 de gemeenteraad in met de Bestuursopdracht Hektor, 
waarbinnen de multidisciplinaire aanpak door middel van een drie sporen beleid 
(handhaving, vastgoed en coffeeshopbeleid) verder wordt ontwikkeld en uitgevoerd.  
 
 
2.2 Inspanningen 
 
Belangrijk voor de uitvoering van het programma Hektor is een jaarlijkse financiële injectie 
van het ministerie van Justitie. Deze is nodig voor de financiering van op te zetten diensten 
en werkverbanden en de facilitering van samenwerkingsverbanden. Een groot deel van het 
bedrag is bestemd voor de inzet van het straat- en rechercheteam van de politie. Een relatief 
gering deel van de financiële middelen is bestemd voor de overhead, zoals de 
overlegstructuren tussen de betrokken instanties. De coördinatie van het project wordt 
overigens niet uit exogene financiering bekostigd. Intensieve coördinatie, informatie-
uitwisseling en samenwerking tussen gemeente, politie, OM en ministerie zijn 
noodzakelijke mechanismen voor de uitvoering van het programma. 
 
De wijze waarop de financiële injectie en coördinaties worden ingezet wordt aangeduid met 
de term proces. Nieuwe werkverbanden tussen reeds bestaande instellingen en afdelingen 
worden opgezet, de samenwerking geïntensifieerd, en de gezamenlijk uit te voeren 
activiteiten in het kader van het drie sporen beleid op elkaar afgestemd.  
 
Bij de inspanningen worden de volgende drie sporen onderscheiden: 
 
Handhavingsspoor: 
Strafrechtelijke handhaving   Hieronder wordt verstaan de actieve handhaving van de 

openbare ruimte (aanpak drugsrunners, straatdealers, 
parkeeroverlast, controle van de gedoogde verkooppunten, 
vervuiling, et cetera).  

Bestuurlijke handhaving  Hierbij gaat het om het actief opsporen en sluiten van niet 
gedoogde verkooppunten, het opleggen van verblijfs-
ontzeggingen aan drugsrunners en -dealers, de 
bouwkundige handhaving, vergunningenverlening 
(BIBOB), leefmilieucontroles, controle op uitkeringen door 
de sociale recherche en beheer over woningen.  

Aanpak middencriminaliteit   Dit onderdeel is gericht op de aanpak van 
middencriminaliteit door een multidisciplinair samenwer-
kingsverband (het zogenoemde Van Bommelslaborato-
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rium) bestaande uit gemeente, fiscus, politie, justitie en 
Bureau Financiële Ontnemingen (BFO). Deze samen-
werking beoogt met strafrechtelijke, bestuurlijke en finan-
ciële maatregelen en ontnemingen van wederrechtelijk 
verkregen voordeel de ‘vermenging van onder- en 
bovenwereld te voorkomen’.  

 
Vastgoedspoor: 
Verwerving en herbestemming  Dit onderdeel is gericht op het aankopen van 

vastgoedobjecten en in ontwerp herbestemmen van panden 
en openbare ruimte door de gemeente in de volgende drie 
‘probleemgebieden’: Q4, Kop van Zuid, en de 
toegangswegen.  

Herontwikkeling  Hierbij gaat het om het daadwerkelijk herontwikkelen van 
aangekochte vastgoedobjecten en terreinen in Q4. 

Actief  beheer  Dit houdt in actief beheer van de gesloten en aangewonnen 
vastgoedobjecten en de openbare ruimte. 

 
Coffeeshopspoor: 
Coffeeshopbeleid Dit gaat uit van uitbreiding van de bestaande gedoogde 

situatie (vijf coffeeshops) met twee nieuwe coffeeshops in 
de periferie van Venlo op experimentele basis. 

 
 
2.3 Gedragsveranderingen en resultaten 
 
De activiteiten in het kader van het drie sporen beleid zouden moeten leiden tot een aantal 
gedragsveranderingen in de aanbod- en de vraagzijde. Indien deze veranderingen tot stand 
komen zouden ze moeten leiden tot een vijftal resultaten. 
 
Afname drugsoverlast en drugscriminaliteit  
De zichtbare aanwezigheid van politie en stadswachten moet criminelen de mogelijkheid 
ontnemen hun activiteiten op straat te ontplooien. Het constant opjagen, bekeuren (boetes), 
inbeslagname van drugs en strafrechtelijk vervolgen van de dealers en runners zal leiden tot 
het stopzetten van hun activiteiten. Nieuwe dealers en runners dienen door het strikte 
handhavingsbeleid te worden afgeschrikt om hun activiteiten (in de binnenstad) uit te 
voeren. Door een strikt handhavingsbeleid zal het aantal straatdealers en drugsrunners 
verminderen. Hun aanwezigheid in het straatbeeld zal minder zichtbaar zijn waardoor er 
minder sprake is van drugsoverlast. 
 
Resultaat 1:  Minder drugsoverlast en criminaliteit op straat. Dit zal leiden tot een hoger 

gevoel van veiligheid bij bewoners en gebruikers van het gebied en een 
grotere aantrekkingskracht van de binnenstad op ondernemers en 
bezoekers.   

 
Afname drugspanden  
Drugspanden worden opgespoord en (tijdelijk) gesloten door de gemeente. Het sluiten van 
panden zal drugscriminaliteit ontmoedigen. Het daadwerkelijk ontnemen van criminelen 
van hun panden en vermogen dient te voorkomen dat criminelen verdere activiteiten in de 
binnenstad kunnen ontplooien. Crimineel verworven middelen kunnen hierdoor niet meer 
worden geïnvesteerd in de binnenstad. Indien het gebied niet meer wordt gecontroleerd 
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door malafide eigenaars of huurders zal de interesse van een andere categorie bewoners en 
de investeringen van nieuwe ondernemers (winkeliers) toenemen.  
 
Resultaat 2:  Het aantal drugspanden in de binnenstad neemt af. Malafide eigenaren en 

verhuurders van onroerend goed wordt het onmogelijk gemaakt opnieuw 
criminele activiteiten te faciliteren.  

 
Bonafide herinvestering en herinrichting gebied 
Door de gemeente wordt geïnvesteerd in aankoop, herbestemming en beheer van (nieuwe) 
panden en terreinen en ontwikkeling van de (verloederde) openbare ruimte.  Het 
stadsgezicht zal hierdoor positief veranderen. Bovendien wordt de binnenstad voor private 
partijen aantrekkelijker, deze zullen er meer investeringen plegen. 
 
Resultaat 3:  Zowel de leefbaarheid in de binnenstad als de visuele aantrekkelijkheid 

voor bewoners, ondernemers en bezoekers zal verbeteren. Het 
ondernemersklimaat zal bovendien een positieve impuls krijgen. 

 
Minder drugstoeristen in de binnenstad 
Daling van het aantal aanbieders (panden, straathandel) in de binnenstad moet er voor 
zorgen dat minder drugstoeristen de binnenstad bezoeken voor de (illegale) aankoop van 
softdrugs. Uitbreiding van het aantal coffeeshops in de periferie (op experimentele basis) 
dient er voor te zorgen dat toeristen die alleen voor de aankoop van softdrugs (via 
coffeeshops) de gemeente Venlo bezoeken, niet meer in de binnenstad zullen komen.  
 
Resultaat 4:  Minder drugstoeristen in de binnenstad brengt minder overlast (met name 

verkeers- en parkeeroverlast) met zich mee.  
 
Door de vier bovengenoemde veranderingen zou de leefbaarheid en veiligheid moeten 
verbeteren in de drie gebieden waar de drugsoverlast het grootst is: Q4, Kop van Zuid en de 
invalswegen. 
 
Economische positie en imago 
De veranderingen en verbeteringen zouden vervolgens op termijn moeten leiden tot een 
verbetering van de economische positie van de gemeente Venlo. Hierdoor zou uiteindelijk 
een gewenste verbetering van het imago van de gemeente Venlo tot stand moeten worden 
gebracht.  
 
 
2.4 Overige aspecten  
 
In de interviews is door diverse respondenten nog een aantal aspecten genoemd die bij de 
aanpak van het project Hektor een rol spelen, namelijk: randvoorwaarden; exogene 
factoren; en mogelijke neveneffecten. 
 
Randvoorwaarden 
Inzet van financiële middelen en personele inzet is alleen zinvol wanneer wordt voldaan 
aan een aantal randvoorwaarden. Zo is de inzet en samenwerking sterk afhankelijk van 
voldoende politiek draagvlak. Keuzes ten aanzien van (de uitvoering van) het 
vastgoedtraject en de uitbreiding c.q. verplaatsing van coffeeshops staan of vallen met 
voldoende draagvlak onder bestuurders en hun aanverwante politieke partijen.   
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Een succesvolle uitvoering van het project is tevens afhankelijk van voldoende financiële 
middelen, voldoende personeelskracht, en een praktisch en werkbaar tijdsplan. Voor de 
coördinatie van het programma is verder een goede projectleiding essentieel. 
 
Exogene factoren 
Buiten de randvoorwaarden spelen in de aanpak van drugsoverlast in de situatie van Venlo 
nog enkele exogene factoren een rol die van invloed kunnen zijn op de activiteiten en de 
uitkomsten van het project. 
 
Allereerst bepalen het Nederlandse en Duitse drugsbeleid het politieke en juridische kader  
waarbinnen de aanpak vorm kan krijgen. Hektor moet opereren binnen de door de 
Nederlandse wetgeving opgelegde grenzen. Daarnaast is het meer terughoudende Duitse 
beleid indirect van invloed op het aantal Duitse drugstoeristen in Venlo (indien in Duitsland 
ook coffeeshops zouden worden gedoogd kan worden aangenomen dat het probleem in 
Venlo vermindert). De ontwikkelingen in de landelijke politieke verhoudingen kunnen 
verder invloed hebben op het softdrugsbeleid op nationaal en lokaal niveau. Zo spreekt de 
interdepartementale cannabisbrief uit 2004 dat het cannabisgebruik sterker moet worden 
ontmoedigd en dat in overleg met gemeenten het aantal coffeeshops in de nabijheid van 
scholen en grensgebieden moet worden teruggedrongen (ministeries van Justitie, BZK en 
VWS 2004).  
 
Verder is de vraag  naar softdrugs een moeilijk voorspelbare factor, maar van grote invloed 
op de wijze waarop de aanbodzijde reageert. Het algemeen gebruik van cannabis onder de 
Nederlandse bevolking is tussen 1997 en 2001 licht gestegen1 (Nationale Drug Monitor 
2004), terwijl het gebruik in Duitsland vanaf de jaren negentig juist sterk is toegenomen 
(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 2004). In de opzet van Hektor 
is echter geen ruimte voor het veranderen van de vraagzijde (koopzijde) van de 
drugsmarkten.  
 
Een andere exogene factor is de georganiseerde criminaliteit, aangezien het in Hektor niet 
daadwerkelijk wordt aangepakt (Kleemans e.a. 1998). De cannabissector, waartoe  naast 
growshops en smartshops ook coffeeshops behoren, wordt gezien als een van de 
bedrijfssectoren die mogelijk kwetsbaar zijn voor (georganiseerde) criminaliteit. In 2004 is 
de cannabisbranche doorgelicht op kwetsbare plekken voor (de infiltratie van) criminaliteit 
(Snippe e.a. 2004b). Uit dit landelijke onderzoek, met een verdieping voor Amsterdam en 
Venlo, blijkt dat met name de achterdeur van de coffeeshops en de rol van zogenoemde 
growshops bij de teelt van hennep belangrijke risicofactoren vormen. Bovendien blijkt dat 
een groot deel van de cannabisondernemers (coffee-, smart- en growshopondernemers) 
criminele antecedenten heeft. 
 
Van belang is verder de geografische ligging van de gemeente Venlo. Door Haggett (1983) 
wordt hierbij onderscheid gemaakt in situation, de regionale, geografische ligging, en site, 
de karakteristieken van het gebied waarin een gemeente of stad zich bevindt. Met name de 
situation, de ligging ten opzichte van het Duitse Ruhrgebied en de Rotterdamse haven, is 
van belang. Venlo vervult een belangrijke logistieke schakel tussen beide gebieden. Bekend 
is dat de transportsector gevoelig is voor indringing van de georganiseerde criminaliteit 
(KPMG 2000). 
 

                                                 
1 Onder de schoolgaande jeugd in Nederland is, met name onder jongens, het gebruik licht gedaald. 
Ook het aantal gebruikers dat (bijna) dagelijks gebruikt is in deze periode afgenomen.  



18 INTRAVAL - Hektor in Venlo: eindevaluatie 

 
Figuur 2.1 Schematisch overzicht beleidsveronderstellingen Hektor 
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Mogelijke neveneffecten 
Naast de beoogde primaire uitkomsten kan de aanpak van Hektor ook leiden tot een aantal 
mogelijke neveneffecten. Deze kunnen bestaan uit: 

• verplaatsing van de overlast van drugshandelaren. Het gevaar bestaat dat 
straatdealers, opgejaagd door de strikte handhaving in de binnenstad, zich 
verplaatsen naar aangrenzende gebieden in de stad of naar omliggende gemeenten; 

• verplaatsing van de overlast van kopers. Het is mogelijk dat door verplaatsing van 
de handelaren en coffeeshops ook de overlast zich zal verplaatsen;  

• vermindering aantal (drugs)toeristen. Primair doel van het programma is het weren 
van drugstoeristen uit de binnenstad. Hiermee kan echter ook een deel van de 
overige, gewenste (tijds)besteding van deze groep verdwijnen;  

• verandering van criminaliteit. Sofdrugshandelaren zouden zich, opgeschrikt door 
strikte handhaving, kunnen gaan toeleggen om andere vormen van criminaliteit. 
Daarnaast is het mogelijk dat de locatie van criminele activiteiten verandert. 

 
De veronderstellingen in schema 2.1 gaan er van uit dat indien, binnen bepaalde 
randvoorwaarden, de genoemde inspanningen plaatsvinden dit navenant positieve resultaten 
zal opleveren. De inspanningen en resultaten zijn zichtbaar te maken door de 
ontwikkelingen in de aanpak en de drugsoverlast en -criminaliteit te monitoren. In 
hoofdstuk drie worden de indicatoren besproken, waarmee de ontwikkelingen in Venlo zijn 
gevolgd. 
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3. INDICATOREN 
 
 
 
De inspanningen en resultaten, die zijn beschreven in hoofdstuk 2, zijn zichtbaar te maken 
door de ontwikkelingen in de aanpak en de drugsoverlast en -criminaliteit te monitoren.  
 
In opdracht van het ministerie van Justitie en de gemeente Venlo heeft onderzoeks- en 
adviesbureau INTRAVAL eind 2001 indicatoren ontwikkeld waarmee ontwikkelingen in 
Venlo kunnen worden gevolgd (Snippe en Bieleman 2002, Snippe e.a. 2002). Hierbij gaat 
het zowel om het handhavingstraject, waarbij door een gezamenlijke inspanning van 
opsporingsbevoegde instanties en door het inzetten van een breed scala aan maatregelen de 
(soft)drugsoverlast dient te worden verminderd, als om het vastgoed- en coffeeshopbeleid. 
Vervolgens heeft INTRAVAL een beginmeting verricht, waarvoor over het referentiejaar 
2001 gegevens zijn verzameld, waarna in 2003 een tussenmeting is uitgevoerd, gevolgd 
door een eindmeting in 2005.   
 
Voordat wordt ingegaan op de indicatoren voor de inspanningen en de resultaten, wordt eerst 
aandacht besteed aan het begrip drugsoverlast. 
 
 
3.1 Drugsoverlast 
 
Voor een helder begrip is een conceptualisering van drugsoverlast van belang. Wat is 
(soft)drugsoverlast? Eén van de problemen van drugsoverlast is de grote diffusiteit van het 
begrip. Drugsoverlast is een containerbegrip geworden, waaronder niet alleen hinder van 
drugsverslaafden wordt verstaan, maar vaak ook de hinder of ergernis van omwonenden 
over de handel in drugs in hun woonomgeving en de overige misdrijven, diefstallen en 
geweldsdelicten die zich hierbij kunnen voordoen.  
 
In dit onderzoek is er voor gekozen drugsoverlast te onderscheiden naar soorten en 
gevolgen van drugsoverlast (INTRAVAL 1996). Met betrekking tot soorten overlast wordt 
een drietal vormen onderscheiden: criminaliteit; openbare orde overlast; en audiovisuele 
overlast. Criminaliteit is expliciet vastgelegd en strafbaar gesteld in het Wetboek van 
Strafrecht. Vaak wordt een onderscheid gemaakt naar geweld, vermogenscriminaliteit en 
overige criminaliteit.  
 
De tweede vorm van overlast zijn de verstoringen van de openbare orde. Bij openbare orde 
overlast gaat het vooral om het in bezit nemen van de openbare ruimte, bijvoorbeeld door 
samenscholingen op straat, plein of in een plantsoen. Deze vorm is minder objectief, maar 
kan juridisch enigszins zijn omschreven in Algemeen Plaatselijke Verordeningen (APV). In 
sommige gemeenten zijn bijvoorbeeld ordeverstorende gedragingen, zoals op straat 
urineren, gebruik van alcohol op straat, schreeuwen, tieren of op andere wijze hinderlijke 
geluiden verwekken, en zonder redelijk doel ophouden in portiek, poort of tegen een 
raamkozijn of drempel zitten of liggen, sinds 1994 expliciet in de APV vastgelegd.  
 
De laatste vorm, de audiovisuele overlast, is gebaseerd op de meest subjectieve beoordeling 
van overlastsituaties. Hierbij moet worden gedacht aan irritant, hinderlijk of onaangepast 
gedrag, zonder dat direct sprake is van criminaliteit of ordeverstorende gedragingen. In 
Venlo wordt dit gedrag met name aan drugsrunners en straatdealers  toegeschreven.  
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Uit eerder onderzoek is gebleken dat de in Venlo gebruikte terminologie met betrekking tot 
de drugsproblematiek enigszins afwijkt van de aanduidingen elders in het land. Zo wordt in 
Venlo de term coffeeshop gebruikt voor zowel gedoogde als niet gedoogde verkooppunten. 
Woningen waar softdrugs worden verkocht worden omschreven als drugspand, terwijl deze 
term elders vooral bij handel in harddrugs wordt gebruikt. Ook begrippen als drugsrunner 
en drugsdealer vragen om een definiëring. Niet ongebruikelijk in Venlo is dat drugsrunners 
op straat personen aanspreken om ze naar verkooppunten te verwijzen of te begeleiden, 
maar een enkele keer ook zelf een (geringe) hoeveelheid softdrugs trachten te verkopen. In 
bijlage 1 zijn de in dit onderzoek toegepaste definities voor de verkooppunten en de 
aanbieders van drugs vermeld.  
 
 
3.2 Inspanningen 
 
Bij de inspanningen is de inzet van belang evenals het proces: zijn de financiën, mensen en 
middelen ingezet, hoe is het project verlopen en ingevuld en is dit volgens de 
oorspronkelijke opzet verlopen. Indicatoren daarvoor zijn: realisatie beoogde inzet; 
samenwerking en activiteiten; veranderingen in doelstellingen of opzet project; knelpunten; 
vertragingen; gekozen oplossingen; invloed van externe factoren; en succes- en 
faalfactoren. 
 
Daarnaast zijn de indicatoren voor de handhaving onder te verdelen in een drietal 
categorieën: bestuurlijke maatregelen; strafrechtelijke aanpak; en fiscale maatregelen. Bij 
vastgoed zijn de volgende indicatoren van belang: de door de gemeente verworven panden 
(aantallen en bedragen); waardeontwikkeling panden; en de aantallen en soorten 
herbestemmingen (inclusief ontwikkelingskosten). De indicatoren van het coffeeshopbeleid 
bestaan uit: de aantallen sluitingen van verkooppunten; de aantallen geopende/verplaatste 
gedoogde verkooppunten van cannabis; de aantallen klanten en omzetten van de in de 
toekomst in te richten gedoogde coffeeshops in de periferie van de gemeente. Bij een klein 
aantal indicatoren is de dekking door de te verkrijgen gegevens niet volledig. In matrix 3.1 
worden de indicatoren met betrekking tot de inspanningen schematisch weergegeven.  
 
Matrix 3.1  Indicatoren inspanningen: proces en handhaving, vastgoed en coffeeshopbeleid 
Indicator Dekking Bron 

 
 
Proces 

  

Samenwerking Volledig Interviews 
Veranderingen Volledig Interviews 
Knelpunten Volledig Interviews 
Vertragingen Volledig Interviews 
Oplossingen Volledig Interviews 
Externe factoren Volledig Interviews 
Succes- en faalfactoren Volledig Interviews 
 
Inzet handhaving 

  

Bestuurlijke maatregelen   
Waarschuwing sluiten pand (woning, detailhandel, horeca) Volledig Gemeente 
Sluitingen Volledig Gemeente 
Verblijfsontzeggingen Volledig OM 
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(Vervolg matrix 3.1) 
Indicator Dekking Bron 

 
Strafrechtelijke aanpak   
Aantallen overtredingen Opiumwet (hard- en softdrugs) Volledig Politie (Gids) 
Aantallen aanhoudingen drugsoverlast Volledig Politie (Gids) 
Aantallen verdachten OM  Volledig OM 
Aantallen afdoeningen (sepot, transactie of strafoplegging) Volledig OM 
Aantallen criminele organisaties - - 
Hoeveelheden in beslaggenomen drugs (soft- en harddrugs) Volledig Politie (RBS) 
Fiscale maatregelen   
Aantallen en omvang opgelegde aanslagen Deels belastingdienst 
Aantallen en omvang ingevorderde belastingschulden Deels belastingdienst 
 
Inzet vastgoed 

  

Aantallen verworven panden Volledig Gemeente 
Aantallen herbestemmingen (inclusief ontwikkelingskosten) Volledig Gemeente 
 
Inzet coffeeshopbeleid 

  

Aantallen gesloten coffeeshops Volledig Gemeente 
Aantallen geopende/verplaatste coffeeshops Volledig Gemeente 

 
 
Handhaving  
Zoals gezegd zijn de indicatoren voor de handhaving onder te verdelen in een drietal 
categorieën: bestuurlijke maatregelen; strafrechtelijke aanpak; en fiscale maatregelen. Deze 
categorieën worden hieronder toegelicht. 
 
Bestuurlijke maatregelen 
Aan het sluiten van een pand waarin in drugs wordt gehandeld gaat een bestuurlijke 
procedure vooraf van waarschuwingen en bekendmakingen aan de eigenaar en gebruiker 
van het pand. Voordat echter gewaarschuwd kan worden dient te worden vastgesteld of in 
het betreffende pand daadwerkelijk in drugs wordt gehandeld. De politie neemt 
bijvoorbeeld van kopers van softdrugs verklaringen over drugshandel op. Indien voldoende 
verklaringen zijn verkregen gaat een rapportage naar de overlastcoördinator van de 
gemeente. Deze toetst de gegevens, waarschuwt eigenaar en gebruiker en bereidt een 
besluit tot sluiting voor. Indien uit nieuwe verklaringen blijkt dat de waarschuwing niet tot 
beëindiging van de drugshandel heeft geleid, neemt de burgemeester een besluit tot sluiting. 
De daadwerkelijke sluiting wordt uitgevoerd door de overlastcoördinator ondersteund door 
de politie. Een woning wordt voor minimaal drie maanden gesloten. Deze termijn wordt 
verdubbeld wanneer in het pand opnieuw drugshandel wordt geconstateerd. Op de deur van 
het gesloten pand wordt een opvallend paarsgekleurde poster geplakt waarop de reden van 
sluiting en de namen van eigenaar en gebruiker zijn vermeld. Relevante indicatoren zijn de 
aantallen waarschuwingen aan eigenaren van panden (woning, detailhandel, horeca) en de 
aantallen feitelijke sluitingen. 
 
Naast informatie over sluitingen is informatie over verblijfsontzeggingen voor drugsrunners 
belangrijk. In de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) kunnen bepalingen worden 
opgenomen over gedragingen die in een nader omschreven gebied niet worden getolereerd 
en waarvoor proces-verbaal kan worden uitgereikt of een verblijfsontzegging kan worden 
opgelegd.  
 
Strafrechtelijke aanpak 
Bij de opsporing en vervolging bestaan zinvolle indicatoren uit gegevens die de 
doorstroming van de verdachten door de strafrechtsketen volgen. Hierbij moet worden 
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gedacht aan de aantallen geconstateerde overtredingen van de Opiumwet, de aantallen door 
de politie aangehouden verdachten van overtreding van de Opiumwet, de aantallen 
uitgereikte processen-verbaal, de aantallen verdachten die bij het OM terecht komen en de 
wijze waarop dit door het OM wordt afgedaan, middels een sepot, transactie of een 
strafoplegging. Tevens is behoefte aan informatie over het aantal criminele organisaties in 
Venlo dat betrokken is bij de drugshandel en de hoeveelheden door de politie in 
beslaggenomen drugs (soft- en harddrugs). Verder is het aantal vervolgingen van 
verhuurders van panden die gelegenheid geven tot het plegen van criminele activiteiten, 
met name de handel in drugs, een belangrijke indicator bij de strafrechtelijke aanpak.  
 
Daarnaast is een indicator ontwikkeld die voor de eindmeting de recidive van verdachten 
van handel in drugs kan vaststellen. Hierbij gaat het om zowel drugsdealers als 
drugsrunners. Beide komen niet als categorie voor in de registraties van de politie of 
justitie. Om de recidive van verdachten te kunnen bepalen dienen namen en geboortedata 
vanaf het begin van de aanpak te worden vastgelegd. Dat vindt weliswaar niet plaats, maar 
uit een aanvullende analyse van de BPS-gegevens1 zijn van alle verdachten van 
drugsrunneractiviteiten en drugshandelaren deze gegevens alsnog verkregen. Van deze 
personen wordt nagegaan: of zij nogmaals zijn aangehouden voor drugsrunnen dan wel 
voor drugshandel (vergelijking met BPS-gegevens politie); hiervoor zijn geverbaliseerd 
(vergelijking met HKS-data politie); of hiervoor zijn vervolgd (vergelijking met Compas-
gegevens justitie). Dit houdt overigens wel in dat uit de in BPS geregistreerde 
drugsmeldingen en incidenten van alle jaren de namen van drugsrunners en dealers moeten 
worden verzameld. Dit is niet alleen nodig om te kunnen nagaan of reeds bekende 
verdachten wederom zijn aangehouden, maar ook om de recidive van nog niet eerder 
aangehouden verdachten van drugsrunnen  of drugshandel te kunnen vaststellen.      
 
Fiscale maatregelen  
De belastingdienst kan op drie manieren een rol spelen bij de aanpak van de drugsdealers. 
Bij de eerste, de fiscale ontneming, wordt bij het aantreffen van vermogensobjecten die niet 
in verhouding staan tot de inkomsten van de betrokkene, getracht een aanslag op te leggen 
die direct wordt ingevorderd. Hiertegen kan de betrokkene bezwaar aantekenen door aan te 
tonen dat de vermogensobjecten op rechtmatige wijze zijn verkregen of door zoals 
regelmatig gebeurt, duidelijk te maken dat de inkomsten uit lastig te traceren buitenlandse 
transacties zijn verkregen. De tweede rol van de belastingdienst, het invorderen van 
bestaande belastingschulden, is de meest eenvoudige. Indien niet tot betaling wordt 
overgegaan wordt de deurwaarder ingeschakeld. De laatste rol is het beoordelen van de 
belastingplicht en zonodig het opleggen van een aanslag. Relevante indicatoren hierbij zijn 
de aantallen fiscale ontnemingen (goederen, geld), de aantallen en omvang van de 
ingevorderde belastingschulden en de aantallen en omvang van de opgelegde aanslagen. 
 
Vastgoed 
Met het project ‘Vast & Goed’ tracht de gemeente Venlo weer grip te krijgen op 
ontwikkelingen in het vastgoed, de bebouwing en de openbare ruimte in de 
aandachtsgebieden. Ook stedenbouwkundige herontwikkeling en herbestemming hoort hier 
nadrukkelijk bij. Door te controleren op kwaliteit, eigendom en gebruik van panden en de 
openbare ruimte reguleert Vast & Goed het woon- en leefklimaat in de aandachtsgebieden 
op langere termijn. Bij vastgoed zijn de volgende indicatoren van belang: de door de 
gemeente verworven panden (aantallen en bedragen); waardeontwikkeling panden; en de 
aantallen en soorten herbestemmingen (inclusief ontwikkelingskosten).  
                                                 
1 Overigens hoeft een registratie in BPS geen feitelijk incident op straat te zijn, maar kan het ook 
andere waarnemingen van agenten inhouden. Dit betekent dat deze registratie ook vooral de politie-
inzet vastlegt. 
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Coffeeshopbeleid 
De mogelijke aanpassing van het coffeeshopbeleid is een in het oog springend onderdeel 
van Hektor. Om de bezoekersstromen naar het centrum van Venlo om te buigen, is de 
gemeente Venlo van plan om bij wijze van experiment twee coffeeshops in de periferie van 
de stad te gedogen. De indicatoren bestaan uit: de aantallen sluitingen van verkooppunten; 
de aantallen geopende/verplaatste gedoogde verkooppunten van cannabis; de aantallen 
klanten en omzetten van de in de toekomst in te richten gedoogde coffeeshops in de 
periferie van de gemeente. 
 
 
3.3 Resultaten  
 
Nu in het kader van het project Hektor door alle betrokken partijen extra inspanningen 
worden gepleegd, is de centrale vraag in hoeverre de drugsoverlast daadwerkelijk is 
verminderd. Om dit te onderzoeken zijn indicatoren ontwikkeld, waarbij er in 
overeenstemming met eerdere onderzoeken onderscheid wordt gemaakt in soorten overlast 
en de gevolgen van overlast (INTRAVAL 1997, Snippe en Bieleman 1999, Snippe e.a. 
2002a). In Venlo wordt de overlast vooral veroorzaakt door straatdealers en drugsrunners 
en bezoekers van coffeeshops en overige verkooppunten van cannabis, terwijl met name de 
omwonenden en de ondernemers in de binnenstad hiervan hinder ondervinden. Ook hier 
geldt dat een klein aantal indicatoren niet volledig (kunnen) worden gedekt door de te 
verkrijgen gegevens. De indicatoren met betrekkingen tot de resultaten worden in matrix 
3.2 schematisch weergegeven. 
 
Matrix 3.2  Indicatoren resultaten: soorten en gevolgen overlast 
Indicator Dekking Bron 

 
 
Soorten overlast 

  

Aantallen verkooppunten cannabis (drugspanden) Volledig Politie (BPS) 
Aantallen aangehouden straatdealers (hard- en 
softdrugs) 

Volledig Politie (BPS) 

Aantallen runners Volledig Politie (BPS) 
Aantallen bezoekers coffeeshops Deels INTRAVAL 
Aantallen bezoekers overige verkooppunten 
(drugspanden) 

Deels INTRAVAL  

Meldingen drugsoverlast (bij politie) Volledig Politie (Gids) 
Voorkomen drugsoverlast volgens bewoners en 
ondernemers 

Volledig Gemeente 
INTRAVAL 

Ervaren drugsoverlast bewoners en ondernemers 
 

Deels bewoners/ 
Volledig ondernemers 

Gemeente 
 INTRAVAL 

Percentage ondernemers hinder van verkeer- en 
parkeeroverlast 

Volledig INTRAVAL 

 
Gevolgen overlast 

  

Ondernemingen naar aantallen en soort Volledig Gemeente 
Achtergrondkenmerken bewoners Binnenstad 
 

Deels Gemeente 

Slachtofferschap criminaliteit bewoners en 
ondernemers binnenstad 

Volledig Gemeente   
INTRAVAL 

Onveiligheidbeleving bewoners binnenstad in eigen 
buurt 

Volledig Gemeente 

Verloedering buurt volgens bewoners en ondernemers Deels bewoners/ 
Volledig ondernemers 

Gemeente 
INTRAVAL 

Omzetderving detailhandel en horeca Deels INTRAVAL 
Prijzen onroerend goed (woningen, winkels en horeca) Deels Kadaster 
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Soorten overlast 
Met betrekking tot soorten overlast kan – zoals reeds is aangegeven - een drietal vormen 
worden onderscheiden: criminaliteit (met name het voorkomen van geweld- en 
vermogenscriminaliteit); openbare orde overlast (vooral overtredingen van de APV, 
bijvoorbeeld gebruik van drugs op straat of drugsrunneractiviteiten); en audiovisuele 
overlast (samenscholende of hinderlijk in de omgeving ophoudende dealers, drugsrunners 
en bezoekers van drugspanden). Met name voor de laatste vorm van drugsoverlast geldt dat 
het gedrag van betrokkenen weliswaar hinderlijk kan zijn, maar niet persé strafbaar is. De 
indicatoren betreffen hier met name: de aantallen overtredingen van de APV; de aantallen 
verkooppunten van cannabis; de aantallen straatdealers en drugspanden en de aantallen 
drugsrunners en bezoekers van verkooppunten in de aandachtsgebieden. Daarnaast dient 
inzicht te worden verkregen in de door bewoners en in de binnenstad gevestigde 
ondernemers ervaren drugsoverlast.  
  
Gevolgen overlast 
Bij de gevolgen van drugsoverlast gaat het om: slachtofferschap van criminaliteit; 
onveiligheidbeleving; en economische gevolgen. Het gaat hierbij om de percentages 
bewoners en ondernemers die slachtoffer zijn geweest van criminaliteit, de gevoelens van 
onveiligheid onder bewoners en ondernemers als gevolg van de drugshandel en de 
verloedering van de buurt. Indicatoren voor economische gevolgen zijn de ontwikkelingen 
in de omzetten van de detailhandel en horeca en de prijzen van het onroerend goed 
(woningen, winkels en horeca) in de binnenstad. Het gaat hierbij om de aantallen en 
omvang van deze transacties. Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van het 
winkelaanbod zijn gegevens verzameld over de ondernemingen naar aantallen en soort in 
de binnenstad. Tevens zijn enkele achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, opleidingsniveau 
en inkomenspositie van de bewoners meegenomen om na te gaan of de bewoners-
samenstelling zich wijzigt. Door de beoogde afname van de drugsoverlast is de verwachting 
dat de aantrekkelijkheid van het woon- en ondernemersklimaat in de binnenstad sterk zal 
verbeteren. Dit zal vervolgens kunnen leiden tot wijzigingen in de bevolkingssamenstelling 
en het winkelbestand.  
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4. HANDHAVING 
 
 
 
Hektor beoogt met het spoor handhaving een veilige binnenstad zonder overlast van 
drugshandel en drugsgerelateerde criminaliteit, waarbij de openbare ruimte voor bewoners en 
bezoekers op ieder moment van de dag bereikbaar en toegankelijk is. Om dit te bereiken zijn 
diverse maatregelen genomen, aanvullend op het reguliere werk van gemeente, politie en 
justitie.  
 
In dit hoofdstuk over het handhavingstraject wordt op basis van schriftelijke bronnen en 
gesprekken met verschillende medewerkers van handhavingsinstanties (gemeente, politie, 
justitie en belastingdienst) allereerst ingegaan op het verloop van de inzet en de 
samenwerking. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de inspanningen die de betrokken 
instanties voor handhaving plegen. Deze zijn onder te verdelen in drie categorieën: 
bestuurlijke maatregelen; strafrechtelijke aanpak; en fiscale maatregelen. Het hoofdstuk 
wordt afgesloten met een resumé. 
 
 
4.1 Verloop inzet en samenwerking 
 
De kracht van het handhavingspoor is de intensieve en integrale samenwerking van de partners 
gericht op de bestrijding van drugsgerelateerde middencriminaliteit. De partners komen onder 
leiding van de officier van justitie wekelijks bij elkaar in het zogenoemde Van Bommelslab, 
waarin gemeente, politie, justitie en belastingdienst zijn vertegenwoordigd. Tijdens deze 
overleggen van de handhavers wordt de aanpak besproken op operationeel niveau. De 
samenwerking tussen de genoemde partners is vastgelegd in een convenant. 
 
Inzet 
In totaal zijn in 2002 en 2003 voor de handhaving 38 fte extra formatieplaatsen ingezet, 
waarvan 23 fte worden gefinancierd uit de jaarlijkse subsidie van het ministerie van Justitie 
en zeven fte door de gemeente Venlo en acht fte door de politie (Gemeente Venlo 2002b en 
2003a). Daarnaast zijn aanvullende maatregelen genomen die een bijdrage leveren aan de 
handhavingsinspanningen in Q4. Zo is bijvoorbeeld de in 2000 gestarte pilot met 
cameratoezicht op en rond het Mgr. Nolensplein in 2002 uitgebreid naar Q4. Verder zijn 
bepalingen in de APV gericht op het bekeuren en daarmee ontmoedigen van drugsrunners 
verder aangescherpt en is het project Straatmaat voortgezet. Straatmaat is een districtelijke 
aanpak van veel voorkomende ergernissen van bijvoorbeeld jongeren op scooters en 
vervuiling van de openbare ruimte.  Daarnaast zijn de basiseenheden Venlo-centrum, Tegelen 
(Venlo-zuid) en Venlo-oost hun eigen lokale drugsprojecten blijven uitvoeren. 
 
De capaciteit van het rechercheteam is in 2003 teruggebracht van 11,5 fte naar 10,5 fte.1 
Voor opsporingsonderzoeken is dit volgens de chef van het rechercheteam een beperkte 
capaciteit. Dit heeft met name effect op de arbeidsintensieve opsporingsonderzoeken 
waarin vaak telefoons worden afgeluisterd en de inzet van tolken nodig is. Tolken zijn met 
name nodig omdat de (groot)handel in softdrugs in Venlo vooral in handen is van Turken, 
terwijl met name Marokkanen zijn betrokken bij de straathandel.  
 

                                                           
1 Door een nieuwe loonindexering, waarbij er sprake was van stijgende lonen, was er geen 
mogelijkheid om binnen het bestaande budget dezelfde capaciteit te handhaven. 
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Tijdens de wat betreft drugsoverlast doorgaans rustige zomermaanden hebben het 
rechercheteam en het straatteam in 2003 hun krachten gebundeld in een zogenoemd 
zomeroffensief. Deze vorm van samenwerking is tevens uitgebreid met andere 
handhavingsdisciplines. In juli 2003 is een brede handhavingsactie voor het tegengaan van 
drugsoverlast gehouden, waarbij naast de politie ook de douane, de Voedsel en Waren 
Autoriteit (VWA), de arbeidsinspectie, de brandweer en de sociale recherche waren 
betrokken. In 2004 is dit zomeroffensief herhaald. 
 
Daarnaast is in oktober 2003 een actie gehouden waarbij zo’n 70 handhavers waren 
betrokken van de gemeente Venlo, de politie, het Openbaar Ministerie, de 
vreemdelingendienst, de arbeidsinspectie, de VWA, de douane met inzet van drie 
drugshonden en het verkeershandhavingsteam van de politie. Ook de Duitse politie was 
betrokken bij deze actie.  
 
De capaciteit van het straatteam is begin 2004 teruggebracht van 13 naar 10 fte. Dat is een 
relatief forse teruggang, die mede een gevolg is van de doorgevoerde 10% 
bezuinigingsoperatie van de rijksoverheid. De jaarsubsidie van Hektor is in de algemene 
bezuinigingsronde van het net aangetreden kabinet Balkenende met 10% gekort. Dat heeft bij 
het straatteam geleid tot een teruggang in de capaciteit. De werkdagen en tijden zijn om de 
verminderde capaciteit op te vangen zoveel mogelijk aangepast aan de dagen en tijdstippen dat 
het druk is op straat. De leden van het team werken onregelmatiger dan in het verleden, maar 
de effectiviteit is daardoor wel op peil gebleven, mede door de ondersteuning die zij hebben 
gekregen door de uitbreiding van het cameratoezicht. In het gebied Q4 staan in totaal 20 
camera’s. De politie is van mening dat zij met behulp van deze camera’s het gebied optimaal 
kan observeren. Het aantal aanhoudingen voor drugsoverlast en incidenten is in 2004 
vergelijkbaar met die in 2003, terwijl het aantal incidenten fors is gedaald. 
 
Een door enkele geïnterviewden genoemd knelpunt vormt de kwaliteit van de leden van het 
straatteam. Opgemerkt wordt dat in 2002 het team relatief jeugdig en onervaren is, terwijl in 
2003 door wisselingen binnen het team de inzetbaarheid sterk is verminderd. Om de kwaliteit 
te verbeteren volgen alle nieuwe leden een intensieve integrale beroepstraining (IBT). Zij zijn 
extra getraind in het doen van invallen, het observeren van verdachten en andere bij de 
reguliere surveillance minder vaak voorkomende politietaken. Daarnaast wordt er naar 
gestreefd het team gedurende een langere periode bij elkaar te houden. Dit bevordert de 
samenwerking omdat de leden elkaars werkwijze beter leren kennen en tevens beter in staat 
zijn de drugsrunners te herkennen, wat de handhaving van de verblijfsontzeggingen eveneens 
ten goede komt. Daarnaast is de werkwijze van het straatteam in de loop van de aanpak 
gewijzigd. Sinds begin 2003 werkt het straatteam vaker in uniform. De zichtbaarheid op straat 
is hierdoor toegenomen. De verwachting is dat een grotere zichtbaarheid preventief zal 
werken op de drugsoverlast en tot een groter gevoel van veiligheid bij de bewoners zal leiden.  
 
Samenwerking 
In het Van Bommelslab wordt telkens de afweging gemaakt welke van de te kiezen 
benaderingen het meeste rendement zal opleveren: een bestuursrechtelijke of een 
strafrechtelijke. Met name het te verwachten rendement van de aanpak weegt zwaar bij 
deze keuze. De werkwijze wordt als creatief en innovatief ervaren, zowel in praktisch opzicht 
als in de toepassing van regelgeving. Een risico is echter dat het enthousiasme, evenals veel 
kennis, verbonden is aan de huidige functionarissen in het project. Wanneer zij wegvallen, kan 
dit een negatieve uitwerking hebben op de samenwerking en de resultaten die worden geboekt. 
Mede om dit te ondervangen is in 2003 het juridisch afstemmingsoverleg gestart tussen de 
officier van justitie, de coördinator bestuurlijke handhaving 'Hektor' en twee bestuursjuristen 
van de gemeente Venlo. In dit overleg worden de praktijkervaringen van de handhaving 
vertaald naar, voor zover nodig en mogelijk, aanpassingen van de gemeentelijke regelgeving. 



Handhaving                                                             29 

 
In de praktijk levert vaak de onderzoeksleider van het rechercheteam op basis van diverse 
informatiebronnen een aantal onderzoeksobjecten aan. Deze worden binnen het Van 
Bommelslab op hun haalbaarheid besproken en er wordt nagegaan van welke diensten 
welke opbrengsten kunnen worden verwacht. Op basis van deze analyse wordt een 
operationele keuze gemaakt. Door diverse geïnterviewden, met name van politie en justitie, 
is opgemerkt dat bij het bepalen van de keuzes een analist bij de politie welkom zou zijn. 
Een dergelijke analist is echter nooit aangesteld. De grote hoeveelheid informatie die 
beschikbaar is op basis van onderzoeken en tapverslagen zou door een analist dienen te 
worden gestructureerd, waardoor de definitieve keuzes effectiever kunnen worden bepaald. 
De operationele keuzes worden door het Van Bommelslab gemaakt. Een analist zou ook bij 
het voorzien van strategische informatie aan het Van Bommelslab een belangrijke 
toegevoegde rol kunnen vervullen.  
 
Nationaal 
Een voorwaarde bij de ontvangen subsidie voor Hektor is dat er een grensstedenoverleg zou 
worden opgezet, waarvoor steden met een vergelijkbare problematiek bij het handhaven 
van het coffeeshopbeleid zouden worden uitgenodigd. Bij de start van Hektor is op initiatief 
van Venlo een grensstedenoverleg van start gegaan, waarin de steden Bergen op Zoom, 
Roosendaal, Maastricht, Kerkrade, Heerlen, Venlo, Nijmegen, Arnhem en Enschede zitting 
hebben. Het doel van het overleg is het kennisnemen van elkaars problematiek en 
handhavingspraktijken en te leren van aanpakken in andere steden. Het grensstedenoverleg 
vindt twee keer per jaar plaats. Venlo is de trekker van dit overleg. Door het 
grensstedenoverleg zijn de contacten tussen de betrokken gemeenten de afgelopen jaren 
geïntensiveerd.         
 
Internationaal 
Met de Duitse autoriteiten is op verschillende niveaus regelmatig contact. In 2002 is het 
contact vooral nog oriënterend van aard. In 2003 heeft een overleg plaatsgevonden tussen 
de Duitse en Nederlandse (hoofd)officieren van justitie en vertegenwoordigers van politie. 
Het doel van dit overleg was de samenwerking tussen politie en justitie te versterken. In 
2003 en 2004 hebben diverse (informele) bijeenkomsten plaatsgevonden tussen 
medewerkers van de Nederlandse en Duitse autoriteiten die in het kader van Hektor 
regelmatig met elkaar samenwerken.  
 
In Venlo is de (illegale) handel in softdrugs voornamelijk in handen van Turken. Daarom is 
in de afgelopen jaren veel in de relatie met de justitiële autoriteiten in Turkije geïnvesteerd.  
Het Van Bommelslab heeft eind 2002 een bezoek gebracht aan de Turkse autoriteiten. Een 
tweede bezoek heeft in 2004 plaatsgevonden. Volgens diverse geïnterviewden is de 
medewerking van Turkse justitiële autoriteiten bij opsporingsonderzoeken goed. Er is 
sprake van een goede werkrelatie, waarvan is gezegd dat hieraan blijvend aandacht moet 
worden besteed. Ter verbetering van de samenwerking, met name voor rechtshulpverzoeken 
bij onderzoeken naar drugshandelaren, zijn over en weer werkbezoeken georganiseerd. 
 
Sporen 
De samenwerking in het Van Bommelslab wordt door de meeste betrokkenen zeer goed 
genoemd. Hierbij worden vooral de goede persoonlijke contacten benadrukt en de chemie 
die tussen de personen die bij de samenwerking zijn betrokken is ontstaan. Volgens de 
politie zijn allen zeer bij de uitvoering en de resultaten betrokken en is het onderlinge 
vertrouwen groot.  
 
Met het coffeeshopbeleid wordt bij het spoor handhaving volgens diverse geïnterviewden 
niet intensief samengewerkt. De samenwerking met het traject Vast & Goed is in de eerste 
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jaren van Hektor eveneens beperkt gebleven. Door enkele geïnterviewden is opgemerkt dat 
de financiële middelen van Vast & Goed in de beginperiode vooral zijn gestoken in 
herontwikkelingsplannen en minder in het aankopen van panden op strategische plekken. 
Vanuit de handhaving wordt aangegeven dat is getracht een vermenging van de aanpak te 
bewerkstellingen. In de eerste jaren van Hektor is dit voornamelijk door het tempoverschil 
tussen beide sporen nog beperkt gebleven, maar sinds Vast & Goed meer middelen ter 
beschikking heeft, is de samenwerking intensiever geworden en vindt meer en betere 
afstemming plaats. Over de aankoop van panden wordt sindsdien meer overleg gevoerd, 
wat heeft geleid tot meer strategische aankopen.  
 
 
4.2 Bestuurlijke maatregelen 
 
Het drugsprobleem in Venlo is met name een softdrugsprobleem en sterk gerelateerd aan 
panden. Eén van de maatregelen is dan ook het bestuurlijk sluiten van panden. Deze vorm 
van bestuurlijke handhaving is in 1998 gestart en in 1999 geïntensiveerd, nadat de wettelijke 
instrumenten in de vorm van de Wet Victoria en de Wet Damocles beschikbaar waren. De 
aanpak richt zich op panden waarvan door de politie is vastgesteld, veelal op basis van 
observaties door het straatteam, dat er in drugs wordt gehandeld. Van deze drugsgerelateerde 
panden worden de bij diverse instanties bekende gegevens geïnventariseerd en vastgelegd. 
Naast algemene informatie over de eigenaar en het pand wordt tevens geregistreerd welke 
vergunningen bijvoorbeeld verleend zijn, wie er volgens de gemeentelijke basisadministratie 
(GBA) woonachtig zijn, wie volgens het kadaster de eigenaar van het pand is en wie de 
eventuele huurder. Verder vindt een controle plaats bij de energieleverancier en wordt bij 
uitkeringsinstanties nagegaan of de bewoners of eigenaar een uitkering ontvangt. Deze 
pandsgewijze aanpak wordt door betrokkenen beschouwd als een goed voorbeeld van de 
samenwerking waarvan bij Hektor sprake is.    
 
De werkwijze bij de bestuurlijke aanpak is dat de eigenaren van panden, waarvan door de 
politie is vastgesteld dat er in drugs wordt gehandeld, worden aangeschreven en 
gewaarschuwd dat het pand op last van de burgemeester wordt gesloten indien de handel in 
drugs vanuit dit pand wordt voortgezet. De eigenaren zijn veelal particulieren, maar er zijn 
ook eigenaren van ondernemingen (BV’s, holdings en woningstichtingen) gewaarschuwd, die 
panden verhuren waarvan is vastgesteld dat er in drugs wordt gehandeld. Daarnaast kopen 
drugshandelaren panden op. Bij de start van Hektor in 2001 zou uit een inventarisatie van 
medewerkers van de gemeente en de politie die goed zicht hebben op de problematiek blijken 
dat een groot deel van de panden in Q4 in bezit is van drugscriminelen. Een rapportage van 
deze inventarisatie is er volgens geïnterviewden niet, zij hebben het althans nooit gezien. Een 
analyse die eind 2001 binnen Vast & Goed is uitgevoerd zou uitwijzen dat de drugshandel in 
Q4 en de overige aandachtsgebieden plaatsvindt in de openbare ruimte en vanuit het 
vastgoed. Het aandeel van de handel vanuit het vastgoed is in de loop van het project 
verminderd door waarschuwingen, tijdelijke sluitingen en gerichte aankopen van panden door 
de gemeente.  
 
Aantallen sluitingen 
Aan het sluiten van een pand waarin in drugs wordt gehandeld gaat een bestuurlijke procedure 
vooraf van waarschuwingen en bekendmakingen aan de eigenaar en gebruiker van het pand. 
Voordat echter gewaarschuwd kan worden dient te worden vastgesteld of in het betreffende 
pand daadwerkelijk in drugs wordt gehandeld. De politie neemt bijvoorbeeld van kopers van 
softdrugs verklaringen over drugshandel op. Indien voldoende verklaringen zijn verkregen 
gaat er een rapportage naar de overlastcoördinator van de gemeente. Deze toetst de gegevens, 
waarschuwt eigenaar en gebruiker en bereidt een besluit tot sluiting voor. Indien uit nieuwe 
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verklaringen blijkt dat de waarschuwing niet tot beëindiging van de drugshandel heeft geleid, 
neemt de burgemeester een besluit tot sluiting. De daadwerkelijke sluiting wordt uitgevoerd 
door de overlastcoördinator ondersteund door de politie. Een woning wordt in de meeste 
gevallen voor minimaal zes maanden gesloten. Deze termijn wordt verdubbeld wanneer in het 
pand opnieuw drugshandel wordt geconstateerd. Op de dichtgespijkerde deur van het gesloten 
woonpand wordt een opvallend paarsgekleurde poster geplakt waarop de reden van sluiting en 
de namen van eigenaar en gebruiker zijn vermeld. Voor publiek toegankelijke lokalen 
(winkels, horecabedrijven) worden voor een minimale duur van drie maanden gesloten 
(verbod tot betreden: niet dichtgespijkerd). Voor derden is deze sluiting kenbaar gemaakt door 
een duidelijk zichtbaar aangebrachte poster. 
 
De afgelopen jaren heeft de gemeente de mogelijkheden om panden via de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening (bestemmingsplan), artikel 174a Gemeentewet (wet Victoria), artikel 
13b Opiumwet (wet Damocles) of artikel 16a van Woningwet (wet Victor) aan te pakken 
zo goed mogelijk trachten te benutten.2 Volgens geïnterviewden van de gemeente is in het 
begin het sluitingenbeleid vooral gericht geweest op het toepassen van een zorgvuldige 
procedure. In Venlo, maar ook elders, was nog weinig ervaring opgedaan met het sluiten 
van panden vanwege overlast door de handel in softdrugs. Betrokkenen zijn van mening dat 
een zorgvuldige dossieropbouw van de overlast rond de drugspanden en getuigen-
verklaringen van de verkoop van softdrugs voor het gesloten krijgen van de drugspanden 
van belang zijn. Het waarschuwen van eigenaren hoort hier ook bij. Zij krijgen eerst de 
mogelijkheid zelf orde op zaken te stellen. Veranderd de situatie echter niet dan wordt de 
zaak voorgelegd aan de bestuursrechter. In veel zaken die de afgelopen jaren aan de rechter 
zijn voorgelegd is de gemeente Venlo in het gelijk gesteld. De sluitingen betreffen niet 
alleen woningen maar ook winkel- en horecapanden. De woningen worden letterlijk 
dichtgetimmerd, terwijl de gesloten lokaliteiten toegankelijk blijven. Enkele 
geïnterviewden zijn van mening dat het gevoerde sluitingenbeleid gericht op met name de 
aanpak van winkel- en horecapanden onvoldoende repressief is. Het niet direct fysiek 
sluiten van deze lokaliteiten heeft volgens hen tot gevolg dat deze panden telkens moeten 
worden gecontroleerd. Bovendien wordt het signaal naar de ondernemers in deze panden, 
die veelal een achtergrond van drugshandel zouden hebben, op deze wijze als onvoldoende 
hard en repressief beschouwd. Overigens is volgens geïnterviewden bewust voor deze 
aanpak gekozen. Het dichtspijkeren van lokalen zou negatieve gevolgen hebben voor het 
straatbeeld in het gebied Q4. Omdat in tegenstelling tot een woonpand direct zichtbaar is 
wanneer een lokaal weer in gebruik wordt genomen, is slechts beperkte controle 
noodzakelijk. In de praktijk hebben zich hierbij geen problemen voorgedaan.   
 
Aanschrijvingen 
De bestuurlijke handhaving heeft in 2000 tot 75 aanschrijvingen geleid waarin de eigenaar 
wordt gewaarschuwd dat het pand op last van de burgemeester wordt gesloten indien de 
handel in drugs vanuit dit pand wordt voortgezet (tabel 4.1). In 2001 ging het om 80 panden en 
in 2002 zijn 33 eigenaren van panden gewaarschuwd. In 2003 en 2004 waren er (veel) minder 
aanschrijvingen, respectievelijk 15 en 11. Bij de panden gaat het vooral om woningen en in 
mindere mate om detailhandel en horecapanden. Met name in de eerste jaren hebben relatief 

                                                           
2 Wet Victoria (artikel 174a Gemeentewet): indien door het gebruik van een woning in particulier 
bezit de openbare orde in de omgeving (ernstig) wordt verstoord kan de burgemeester overgaan tot 
sluiting van die woning. Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet): indien in een voor publiek 
toegankelijke gebouw (niet-woning) in strijd met de bepalingen van de Opiumwet verdovende 
middelen worden verhandeld kan door het toepassen van bestuursdwang worden overgegaan tot het 
sluiten van het gebouw. De wet Victor regelt het natraject van een sluiting op grond van artikel 13b 
Opiumwet of artikel 174a Gemeentewet. Als uiterste mogelijkheid om overlast te bestrijden bevat de 
wet het instrument van de onteigening. 
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veel eigenaren van woningen waarschuwingen ontvangen. Sinds 2002 is het aantal eigenaren 
van woningen dat vanwege drugshandel moet worden gewaarschuwd fors afgenomen. Diverse 
eigenaren, waaronder ondernemingen, komen verschillende keren voor op de lijst met 
gewaarschuwde eigenaren.3 Sommige panden worden nadat de sluitingstermijn is verstreken 
opnieuw verhuurd aan personen die zich schuldig maken aan drugshandel.  
 
De eigenaren die panden verhuren waar in drugs wordt gehandeld, hoeven hiervan niet altijd 
op de hoogte te zijn. In zogenoemde opmaatgesprekken is eigenaren echter gewezen op hun 
verantwoordelijkheid voor het gebruik van panden. Hierover zijn in 2003 met diverse 
eigenaren gesprekken gevoerd, waarin is benadrukt dat naast bestuurlijke maatregelen ook 
strafrechtelijke sancties kunnen volgen indien zij onjuist gebruik van panden toestaan. In 2004 
heeft de officier van justitie om eigenaren beter te informeren over de drugshandel in Venlo 
eveneens enkele makelaars en woningbouwcorporaties uitgenodigd op het Justitiekantoor. Zij 
hebben er informatie gekregen over het handhavingsbeleid van het Hektor-programma en de 
rol die makelaars en woningbouwcorporaties kunnen spelen bij het faciliteren en tegengaan 
van criminele activiteiten. 
 
Tabel 4.1 Bestuurlijke maatregelen met betrekking tot sluitingen panden vanwege handel in 

drugs in de periode 2000-2004 
 2000 2001  2002 2003 2004 
Waarschuwing tot sluiting pand 
- Woning 
- Detailhandel 
- Horeca 
- Coffeeshop 
 Totaal 

 
60 
 4 
11 
 0 
 75 

 
57 
15 
 7 
 1 
 80 

 
18 
11 
 4 
 0 
 33 

 
 8 
 2 
 2 
 3 
 15 

 
 8 
 3 
 0 
 0 
 11 

Sluitingen 
- Woning 
- Detailhandel 
- Horeca 
- Coffeeshop 
 Totaal 

 
35 
 1 
 7 
 0 
 42 

 
35 
 5 
10 
 0 
 50 

 
15 
 9 
 7 
 0 
 31 

 
12 
 3 
 0 
 1 
 16 

 
 4 
 3 
 3 
 0 
 10 

Ontruiming woning  18   6  0  0  0 

 
 
Sluitingen 
Het aantal panden dat is gesloten, is eveneens afgenomen (tabel 4.1). Het aantal 
waarschuwingen en feitelijke sluitingen komt steeds dichter bij elkaar te liggen en is sinds 
2002 nagenoeg gelijk.4 In 2000 zijn 42 panden gesloten en in 2001 50. In 2001 blijken bij de 
50 sluitingen 47 verschillende panden te zijn betrokken. Drie panden zijn in dat jaar tot 
tweemaal toe gesloten. In de overige jaren komt het sluiten van een zelfde pand niet voor. In 
2002 zijn in totaal 31 panden gesloten, waarvan 14 aan de Maaskade. In 2003 zijn 16 panden, 
waaronder 12 woningen, voor een periode van 3 maanden tot 2 jaar gesloten. In 2004 zijn tien 
panden gesloten, waarvan vier woningen, drie winkels en drie horecabedrijven. Twee panden - 

                                                           
3 De eerste vastgoedhandelaar in Nederland die werd vervolgd voor de verhuur van panden waarin in 
drugs werden gehandeld is in hoger beroep door het gerechtshof in Den Bosch vrijgesproken. In 
maart 2003 is hij als medeverantwoordelijke verhuurder door de rechtbank Roermond veroordeeld 
voor de verkoop van softdrugs in twee panden in Venlo tot een voorwaardelijk celstraf van vier 
maanden, een boete van 7.000 euro, het afdragen van bijna 250.000 euro criminele winst en 
verbeurdverklaring van een drugspand. Het OM is in cassatie gegaan. 
4 De 16 panden die in 2003 zijn gesloten zijn niet in alle gevallen de 15 panden van de eigenaren die 
in 2003 zijn gewaarschuwd. Waarschuwing en sluiting vinden niet altijd in hetzelfde jaar plaats. 
Enkele eigenaren zijn reeds voor 2003 gewaarschuwd, terwijl de sluiting in 2003 heeft 
plaatsgevonden.  
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een winkel (smartshop) en een bovenwoning - van dezelfde eigenaar zijn voor een periode van 
twee jaar gesloten.5 
 
Terwijl in 2000 18 woningen zijn ontruimd en in 2001 zes, zijn in 2002 en 2003 geen 
woningen ontruimd. De ontruimde woningen zijn woningen die als coffeeshop waren 
ingericht. Door het uitoefenen van bestuursdwang zijn zij ontruimd. 
 
Afname 
Volgens de politie is de reden voor de afname van het aantal waarschuwingen en tijdelijke 
sluitingen van drugspanden dat het aantal panden waarin in drugs wordt gehandeld sterk is 
gedaald in Q4. Het straatteam van de politie heeft in de loop der jaren minder panden 
aangetroffen van waaruit in softdrugs word gehandeld. Daarnaast heeft het straatteam in 2003 
voornamelijk (80%) in blauw gewerkt. Het team heeft door een grotere zichtbaarheid minder 
aanhoudingen kunnen verrichten, waardoor minder belastende verklaringen over drugshandel 
vanuit panden zijn opgenomen, hetgeen tot minder bestuurlijke sluitingen heeft geleid.  
 
Wel zou de aanpak volgens verschillende geïnterviewden nog onvoldoende integraal zijn 
toegepast doordat de organisatie rond de aanpak is versnipperd. In de praktijk betekent dit dat 
controles die in het kader van handhaving plaatsvinden minder intensief en consequent zijn 
uitgevoerd dan mogelijk zou zijn geweest. 
 
Van de medewerkers die reeds vanaf de start van Hektor bij het project zijn betrokken en 
vertrouwd zijn met de maatregelen wordt gezegd dat zij er op gebrand zijn drugspanden 
gesloten te krijgen. Juist de uitgebreide kennis en vasthoudendheid van deze personen leidt 
volgens diverse geïnterviewden tot goede resultaten. Medewerkers die minder nauw bij de 
aanpak zijn betrokken, houden vooral de praktische uitvoerbaarheid van de handhaving-
maatregelen in het oog. Op zichzelf kan dit een goede combinatie zijn, maar in de praktijk 
blijkt dit ook wel eens tot wrijving en irritatie te kunnen leiden. De minder nauw bij Hektor 
betrokken medewerkers voeren de maatregelen niet altijd naar volle tevredenheid uit. Zij 
zouden de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van projectmedewerkers van Hektor ook 
onvoldoende herkennen. Het draagvlak voor het project Hektor is daarmee binnen de 
gemeentelijke organisatie (nog) niet optimaal. 
 
Een goede probleemanalyse zou volgens enkele geïnterviewden meer inzicht hebben gegeven 
in de aard en omvang van de drugsproblematiek in Venlo en de noodzaak tot het nemen van 
maatregelen. Bij de gemeentelijke organisatie had dit kunnen bijdragen aan een grotere 
acceptatie en breder draagvlak voor het project. 
 
Verblijfsontzeggingen 
De huidige APV Venlo biedt op diverse plaatsen een grondslag voor individueel gerichte 
verblijfsontzeggingen.6 In 2003 is de APV Venlo hiervoor enigszins aangepast. Sindsdien 
                                                           
5 De sluitingstermijn is afhankelijk van de recidive. Na een eerste waarschuwing kan een pand voor 
drie maanden worden gesloten. Indien hetzelfde pand wederom moet worden gesloten wordt deze 
periode verdubbeld. In 2003 is één pand voor twee jaar gesloten, evenals in 2001. 
6 De burgemeester kan met behulp van deze bepalingen aan een persoon die drugsgerelateerde overlast 
veroorzaakt (maximaal 14 dagen) de toegang tot een door het college vastgesteld gebied ontzeggen. De 
burgemeester kan een verblijfsontzegging voor de duur van (maximaal) 24 uur opleggen aan personen 
die zich in strijd met de volgende artikelen gedragen: hinderlijk gedrag op de weg (art. 2.41); verkoop 
van drugs (art 3.6); verzameling van personen in verband met drugs (art. 3.7); openlijk drugsgebruik 
(art. 3.9). Aan recidivisten (en bij het negeren van een opgelegde verblijfsontzegging) kan een 
verblijfsontzegging voor langere duur worden opgelegd. Indien ook die verblijfsontzegging niet tot 
verbetering van het ordeverstorend gedrag van de betreffende persoon leidt kan een verblijfsontzegging 
van ten hoogste vier weken opgelegd worden. Omdat de verblijfsontzegging een zware maatregel is – 
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kunnen  verblijfsontzeggingen met een maximale duur van vier weken worden opgelegd. Om 
effectiever op te kunnen treden tegen verplaatsing van de straathandel hebben Burgemeester 
en wethouders eind 2003 een groter gebied aangewezen, waarvoor een verblijfsontzegging 
kan worden opgelegd. In juli 2004 is de APV voor het laatst aangepast. Sindsdien kunnen 
verblijfsontzeggingen worden opgelegd met een langere duur dan voorheen.  
 
De APV is een belangrijk instrument bij de aanpak van drugsrunners en -dealers en wordt 
veelvuldig door de politie toegepast. Runners en dealers die zich hinderlijk ophouden in Q4 
of zich bezighouden met activiteiten rond drugshandel ontvangen regelmatig een 
verblijfsontzegging of een proces-verbaal voor drugsrunnen. Uit tabel 4.2 blijkt dat het aantal 
verbalen tot 2003 sterk afneemt, maar in 2004 weer is toegenomen tot 86. De aantallen 
verblijfsontzeggingen laten een vergelijkbare ontwikkeling zien.   
 
De wijziging van de APV heeft plaatsgevonden om effectiever op te kunnen treden tegen 
bepaalde gedragingen die leiden tot overlast op straat. Indien iemand de APV overtreedt 
wordt daarvan proces-verbaal opgemaakt. Bij herhaling van de overtreding wordt eveneens 
proces-verbaal opgemaakt, maar wordt tevens een verblijfsontzegging uitgevaardigd. Dit 
houdt in dat die persoon zich gedurende een bepaalde periode niet in een bepaald gebied mag 
bevinden. In de interviews is opgemerkt dat in het verleden aan de effectiviteit van de 
verblijfsontzeggingen werd getwijfeld. De handhaving zou in de praktijk lastig zijn. Runners 
komen ondanks verblijfsontzeggingen keer op keer terug. Uit tabel 4.2 blijkt dat in 2004 aan 
recidivisten 21 keer een verblijfsontzegging van vier weken is opgelegd. Het aanpakken van 
runners en dealers door bekeuringen voor APV-overtredingen uit te delen en 
gebiedsontzeggingen uit te reiken heeft een beperkt effect. In Rotterdam, waar eind jaren 
tachtig, begin jaren negentig de drugsproblematiek omvangrijke proporties heeft 
aangenomen, bestaat de aanpak van runners en dealers (Alijda) naast bestuurlijke en 
strafrechtelijke sancties met name uit maatregelen door de belastingdienst en de Sociale 
Dienst (Snippe e.a. 2000).  Het invorderen van openstaande belastingschulden, ontnemen van 
wederrechtelijk verkregen voordeel en het opleggen van aanslagen door de belastingdienst of 
het korten of zelfs stopzetten van de uitkering werkt sterk ontmoedigend, met name op de 
nieuwe aanwas.  
 
Tabel 4.2  Processen-verbaal voor drugsrunnen en verblijfsontzeggingen, 2001-2004  
 2001 2002 2003 2004 
Verbalen inzake drugsrunnen 209 151 26 86 
Verblijfsontzeggingen drugsrunners 
 8 uur 

 
63 

 
35 

 
2 

 
9 

 24 uur* - - - 16 
 14 dagen 89 66 8 30 
 4 weken* - - - 21 
Waarschuwing verblijfsontzegging 0 0 4 19 
* De APV is op 22 juli 2004 gewijzigd waardoor ook verblijfsontzeggingen met een duur van vier 

weken kunnen worden opgelegd. 
 
 
Verder is volgens enkele geïnterviewden de ontzeggingstermijn te kort. Runners zouden voor 
een langere tijd een ontzegging moeten krijgen. Dat zou ontmoedigender werken dan de 24 
uur of maximaal vier weken die ze nu krijgen opgelegd. Ook bij langere 
ontzeggingstermijnen speelt de handhaving op de naleving uiteraard een rol.7  
                                                                                                                                                                  
een beperking van bewegingsvrijheid - zal deze terughoudend moeten worden toegepast. Vanwege de 
vereiste proportionaliteit is in de wettelijke regeling reeds een opbouw in de zwaarte van de maatregel 
en een maximale duur opgenomen.  
7 Overigens wordt door verschillende geïnterviewden opgemerkt dat een omscholings- en werkge-
legenheidsaanpak voor drugsrunners node wordt gemist. Het programma Achilles, een sluitende 
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BIBOB 
In Venlo wordt sinds 1 september 2003 gewerkt met de wet BIBOB (Wet Bevordering 
Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur). Met behulp van de wet BIBOB kan 
misbruik van vergunningen worden voorkomen. In de strijd tegen de drugscriminaliteit, 
waarbij de gemeente Venlo de grenzen van de bestuurlijke mogelijkheden opzoekt, is eind 
2004 voor het eerst in Nederland op grond van de wet BIBOB een gerechtelijke uitspraak 
gedaan waarbij een horecavergunning is ingetrokken (Awb art. 8.84).  De gemeente heeft het 
onderzoek in het kader van de wet BIBOB volledig zelfstandig uitgevoerd. Naar het oordeel 
van de rechter heeft het College van B&W in Venlo daarbij op goede gronden aannemelijk 
gemaakt dat er ernstig gevaar bestaat dat de vergunning voor een horecabedrijf in Q4 mede 
zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen of uit gepleegde strafbare feiten op geld 
waardeerbare voordelen te benutten, met name drugshandel en het witwassen van 
drugsgelden.  
 
Volgens de gemeente is zij in staat geweest het onderzoek in het kader van BIBOB uit te 
voeren, omdat in het project Hektor de partners nauw samenwerken, elkaars informatie delen 
en elkaar vertrouwen, waardoor de benodigde informatie beschikbaar is en de expertise van 
het landelijke BIBOB-bureau niet nodig is gebleken bij de totstandkoming van het 
onderzoeksrapport.  
 
In 2004 zijn alle 146 Drank- en Horecawetvergunningaanvragen en alle 49 
Exploitatievergunningen op grond van de wet BIBOB getoetst. In een tiental 
vergunningaanvragen is nadere informatie opgevraagd bij de aanvrager. In zes zaken werd 
de vergunningaanvraag diepgaand onderzocht.  Dit zijn de volgende zaken: 

• Zaak 1. De eigenaar van een café heeft geen gehoor gegeven aan het verzoek tot 
het invullen van het BIBOB-vragenformulier. Burgemeester en wethouders hebben 
op 21 april 2004 besloten de verstrekte vergunning van dit café in te trekken8; 

• Zaak 2. Advies Landelijk bureau BIBOB: geen gevaar. Als gevolg van nieuwe en 
niet gebruikte aanvullende justitiële informatie is alsnog geconcludeerd dat er 
sprake is van het ernstige gevaar dat er met het verlenen van de beschikking 
strafbare feiten worden gepleegd of dat geld verkregen door strafbare feiten wordt 
witgewassen. Burgemeester en wethouders hebben in september 2004 besloten de 
verstrekte vergunning van dit café in te trekken 9; 

• Zaak 3. Advies Landelijk bureau BIBOB: geen gevaar. De vergunning is 
vervolgens verleend; 

• Zaak 4. Advies Landelijk bureau BIBOB: enige mate van gevaar. Dit betekent dat 
aanvullende voorwaarden kunnen worden gesteld aan de te verlenen vergunning. 
De vergunningaanvraag is later ingetrokken door de aanvrager; 

• Zaak 5. De vergunning is ingetrokken nadat is gebleken dat alle personen die zijn 
betrokken bij de vergunningaanvraag direct of indirect te relateren zijn aan 
drugscriminaliteit. Uit de onderzoeksresultaten van de gemeente Venlo die in het 
kader van de wet BIBOB zijn uitgevoerd blijkt dat er een ondeugdelijke 

                                                                                                                                                                  
aanpak voor de jeugd van 0-23 jaar in Venlo, gericht op onder meer het terugdringen van 
jeugdcriminaliteit, kan hierin voorzien. Eind augustus 2004 is vanuit het Van Bommelslab een start 
gemaakt met een persoonsgerichte aanpak van onder andere drugsrunners. 
8 Dit is de eerste keer dat in Venlo een vergunning is ingetrokken op grond van de wet BIBOB. Het 
verzoek van de eigenaar om een voorlopige voorziening is door de rechter afgewezen (Rechtbank 
Roermond 04 / 523 HOREC V1). 
9 Er is bij de onderbouwing van de intrekking van de vergunning gebruik gemaakt van gegevens van 
de belastingdienst over de omzet van een horecabedrijf en loon, van de politie over CIE-informatie 
en informatie uit processen-verbaal en van informatie van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 
(MOT).   
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financiering is verstrekt door een financier met antecedenten voor overtreding van 
de Opiumwet, de omzet van gokkasten duiden op witwassen en de 
vergunningaanvrager heeft bewust informatie verzwegen over zijn verleden als 
ondernemer van een café dat gesloten is wegens de handel in en het gebruik van 
drugs. In een procedure van voorlopige voorziening heeft de rechter de gemeente 
Venlo op alle punten gesteund. Dit is de eerste rechterlijke uitspraak op dit gebied 
in Nederland10; 

• Zaak 6. Tijdens het hoor en wederhoor op de onderzoeksresultaten liet de 
ondernemer weten het voorgenomen besluit van het College van B&W tot 
intrekking van zijn vergunning niet af te wachten. De vergunningaanvrager heeft 
zijn vergunning ter beschikking gesteld en sindsdien is de zaak gesloten. Het betreft 
een café, waarbij van uit de bovengelegen woning drugshandel plaatsvond. 

 
Klanten gedoogde coffeeshops 
Het sluiten van drugspanden, het aanpakken van drugsrunners en het intrekken van 
vergunningen van horecapanden leidt tot een toename van het aantal klanten bij de gedoogde 
coffeeshops. Bij Oase en Roots nemen in de loop van Hektor de rijen klanten op straat toe. 
Met name in het weekend staan er regelmatig veel klanten op straat te wachten tot zij aan de 
beurt zijn. Beide coffeeshops zijn klein van omvang en kunnen binnen niet veel klanten 
ontvangen. De toeloop is echter op sommige momenten zo groot dat die met overlast gepaard 
gaat en extra handhavingscapaciteit van het straatteam vraagt. Sinds het najaar van 2004 zijn 
de beide coffeeshops verplaatst naar de periferie van de gemeente Venlo. De gevolgen van 
deze verplaatsing worden apart geëvalueerd. 
 
Ook bij Nobody's Place is het aantal klanten sinds de start van Hektor sterk gegroeid. Volgens 
de eigenaar is het aantal uitgereikte passen gestegen van 8.000 in 2000 tot 24.000 eind 2004. 
Van klanten die overlast veroorzaken wordt volgens de eigenaar de pas ingetrokken. Dat 
geldt ook voor klanten die zich buiten rondom de coffeeshop misdragen. Met cameratoezicht 
worden klanten bij aankomst en vertrek in de gaten gehouden. Ook in de coffeeshop hangen 
camera's, onder andere boven de verkoopbalie, waarmee de transacties worden vastgelegd. 
De camerabeelden worden opgeslagen en (tijdelijk) bewaard.     
 
 
4.3 Strafrechtelijke aanpak 
 
Van alle in Venlo gepleegde drugsmisdrijven - evenals de aangehouden verdachten, de in 
verzekering gestelden en de naar het Openbaar Ministerie verzonden dossiers van het 
plegen van misdrijven verdachte personen - worden de aantallen als achtergrondgegeven 
meegenomen. De verwachting is dat met name in Q4, waar de drugshandel is 
geconcentreerd, veel drugsincidenten voorkomen en aanhoudingen worden verricht. Het 
straatteam van de politie richt zich bij haar aanpak met name op dit gebied. Bij de hieronder 
beschreven indicatoren voor de strafrechtelijke aanpak wordt een onderscheid gemaakt in 
drugsincidenten, de resultaten van het straat- en rechercheteam en de justitiële maatregelen. 
 
Drugsincidenten 
Overtredingen van de Opiumwet vanwege handel in drugs worden door de politie in het BPS 
onder incidentcodes 384 (softdrugs) en 385 (harddrugs) geregistreerd. Ook het gebruik van 
drugs op straat wordt hieronder geregistreerd. In 2001 gaat het om 699 respectievelijk 117 
incidenten in de gemeente Venlo (tabel 4.3). Het aantal softdrugsincidenten is in 2004 (477) 
ten opzichte van 2001 fors afgenomen, terwijl het aantal harddrugsincidenten met 109 in 
                                                           
10 Uitspraak Rechtbank Roermond op 16 december 2004 (procedurenummer: 04 / 1398 HOREC en 
04 / 1399 VEROR). 
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2004 nagenoeg gelijk is gebleven. Verder daalt volgens de registratiegegevens de handel in 
(hard)drugs op straat, terwijl het gebruik er toeneemt. In 2004 zijn 325 mutaties in BPS 
gemaakt van gebruik van drugs op straat.   
  
Tabel 4.3  Aantallen verdachten drugsmisdrijven en drugsincidenten in Venlo, 1999-2004 
Indicatoren 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Overtreding Opiumwet, softdrugs 668 395 699 452 459 477 
Overtreding Opiumwet, harddrugs 2 79 117 77 104 109 
Handel in (hard)drugs op straat nb nb 211 77 73 39 

a. Drugs-
incidenten 
 

(Hard)drugsgebruik in openbare 
ruimte 

nb nb 112 203 216 325 

Drugsoverlast 1.022 554 1.162 823 760 870 
Aanhoudingen drugsoverlast 466 266 623 453 363 371 
Inverzekeringstelling 85 45 70 72 46 50 

b. 
Verdachten   

Ingezonden dossier (OM) 180 132 210 202 212 144 
nb = niet bekend 
 
 
Uit figuur 4.1 blijkt dat het aantal maandelijkse drugsincidenten een grillig patroon vertoont. 
In het jaar 2000 ligt het aantal incidenten op een relatief laag niveau. Volgens geïnterviewde 
politiemensen zijn in dat jaar voor de start van Hektor de inspanningen van de politie bij de 
bestrijding van drugsoverlast relatief gering. Minder inspanningen leiden tot minder 
drugsincidentenregistraties. Na de piek begin 2001, die in feite het gevolg is van de sterk 
gestegen inspanningen van de politie bij de start van Hektor in januari 2001, daalt het aantal 
drugsincidenten scherp van bijna 100 incidenten in de eerste maanden tot ongeveer 40 eind 
2002. In 2003 volgt in de zomermaanden, mogelijk als gevolg van het zomeroffensief van de 
politie, weer een stijging tot maximaal tegen de 60 incidenten per maand. Deze stijging zet 
zich vooral in de eerste maanden van 2004 als het straatteam van de politie na een enigszins 
minder actieve periode in 2003 weer op volle sterkte is. In de tweede helft van 2004, na de 
verplaatsing van twee gedoogde coffeeshops, daalt het aantal drugsincidenten tot 30 per 
maand. In de laatste maanden van 2004 is overigens weer sprake van een lichte stijging tot 
bijna 40 incidenten in december. Het aantal aangehouden personen ligt in 2002 met 
gemiddeld bijna 40 aanhoudingen per maand op een lager niveau dan in het voorgaande jaar 
(in 2001 zijn er gemiddeld ruim 50 aanhoudingen per maand). In 2003 en 2004 daalt het 
aantal aanhoudingen naar gemiddeld 30 per maand.  
 
Figuur 4.1 Drugsincidenten en aanhoudingen in Venlo in 1991-2004, voortschrijdend gemiddelde 

per 3 maanden 
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De daling van de softdrugsincidenten en de aanhoudingen kan duiden op een afnemende 
omvang van de handel in softdrugs in Venlo. Het aantal softdrugsincidenten hangt echter 
sterk samen met de politie-inzet. In de loop van Hektor zijn de inspanningen van de politie 
enigszins gewijzigd. De capaciteit van het Straatteam is in 2004 verminderd. Bovendien is er 
door dit team sinds begin 2003 meer in uniform gewerkt dan in burger. Of dit tot een 
wijziging in het maandelijkse verloop van de aantallen geregistreerde drugsincidenten en 
aanhoudingen van verdachten heeft geleid, blijkt niet duidelijk uit de geregistreerde 
incidenten. Aanvankelijk daalt begin 2003 het aantal geregistreerde drugsincidenten enigszins 
om daarna vanaf de zomermaanden sterk te stijgen. De gewenste daling is wellicht een 
gevolg van meer blauw op straat, maar de stijging als gevolg van het zomeroffensief 
doorkruist deze aanpak.   
 
Verdachten 
In de gemeente Venlo zijn in 2001 door de politie 1.162 incidenten met betrekking tot 
drugsoverlast geregistreerd, waarbij tevens sprake is van een verdachte (tabel 4.3). Dit 
aantal is lager dan in de volgende jaren. In 2002 was er sprake van 823 incidenten en in 
2003 waren er 760 incidenten. In 2004 zijn 870 incidenten geregistreerd. In het jaar 2000 
ligt het aantal geregistreerde incidenten voor alle verdachten van drugsoverlast aanzienlijk 
lager, terwijl in 1999 het aantal vergelijkbaar is met 2001. Het jaar 2000 moet volgens de 
politie als een overgangsjaar worden beschouwd, waarin de inzet op drugsoverlast geringer 
is geweest. 
 
Het aantal verdachten dat bij drugsoverlastincidenten in 2001 daadwerkelijk is aangehouden is 
met 623 personen aanzienlijk hoger dan in volgende jaren. In 2004 zijn 371 personen 
aangehouden, wat iets hoger is dan in 2003 maar lager dan in 2002. Het aantal dossiers dat is 
ingezonden naar het Openbaar Ministerie ligt met 144 in 2004 ondanks het toegenomen aantal 
aanhoudingen duidelijk lager dan in voorgaande jaren. Overigens ligt het aantal doorgezonden 
dossiers sinds Hektor op een structureel hoger niveau dan in de jaren daarvoor.  
 
Handel 
In totaal hebben zich in 2001 156 incidenten voorgedaan van handel in softdrugs waarbij 
personen zijn aangehouden (tabel 4.4). In 2003 en 2004 is dit met respectievelijk 49 en 24 
incidenten aanzienlijk hoger. Nagegaan is bij hoeveel van de aangehouden personen sprake 
is geweest van drugsbezit. In 2001 blijken bij 88 aanhoudingen tevens softdrugs in beslag 
te zijn genomen. Dit zijn er aanzienlijk meer dan in volgende jaren. In 2002 zijn 39 
aanhoudingen verricht waarbij de verdachte softdrugs in bezit had en in 2003 en 2004 ging 
het om 38 respectievelijk 24 gevallen.  
 
Tabel 4.4  Aantallen aanhoudingen bij softdrugsincidenten in Venlo, 1999-2004 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Handel in softdrugs op straat met aanhouding nb nb  156 54 49 24 
Handel in softdrugs op straat met aanhouding én 
in beslagname drugs 

nb nb  88 39 38 17 

Aantal aangehouden personen voor gebruik 
softdrugs op straat 

nb nb  109 213 222 385 

nb = niet bekend 
 
 
Gebruik 
Het aantal geregistreerde incidenten waarbij sprake is van het gebruik van drugs in de 
openbare ruimte is toegenomen. Het aantal personen dat is aangehouden vanwege 
softdrugsgebruik in de openbare ruimte is gestegen van 109 personen in 2001 tot 385 in 
2004 (tabel 4.4).  
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Q4 
Een vergelijkbare trend doet zich voor in Q4 (tabel 4.5). Vanaf 1999 is het aantal aangehouden 
verdachten er sterk gestegen tot 319 personen in 2001. In de daaropvolgende jaren neemt dit 
sterk af tot 125 in 2004, waarmee het aantal aangehouden verdachten nagenoeg weer terug is 
op het niveau van voor 2001. Het aantal ingezonden dossiers is sinds de start van Hektor in de 
jaren 2001-2003 in Q4 ruim verdubbeld. In 2004 is dit met 49 dossiers ingezonden naar het 
OM weer bijna terug op het niveau voor Hektor. Van alle ingezonden dossiers van 
drugsmisdrijven in de gemeente Venlo heeft in de periode 2001-2003 bijna de helft betrekking 
op in Q4 gepleegde misdrijven. In 2004 is dit afgenomen tot een derde.   
 
Tabel 4.5  Aantallen verdachten drugsmisdrijven en drugsincidenten in Q4, 1999-2004 
Indicatoren 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Overtreding Opiumwet, softdrugs  172 144  403 220 172 204 
Overtreding Opiumwet, 
harddrugs 

   0  15   18   9  12 12 
a. Drugs-
incidenten 
 

Handel in (hard)drugs op straat nb nb  68  29  28 15 
Drugsoverlast 262 213 609 345 249 334 
Aangehouden 119 103 319 228 132 125 
Inverzekeringstelling   15   6  11   8   1 3 

b. 
Verdachten   

Ingezonden dossier (OM)   38  36  91 103  87 49 
nb = niet bekend 
 
 
Ook voor Q4 is ten slotte nagegaan hoeveel incidenten inzake handel in drugs uitsluitend 
betrekking hebben op softdrugs. Uit tabel 4.6 blijkt dat in Q4 evenals in geheel Venlo het 
aantal aanhoudingen in verband met de handel in softdrugs is afgenomen. In alle jaren heeft 
ongeveer de helft (50% in 2001, 56% in 2002, 51% in 2003 en 54% in 2004) van de 
geregistreerde drugshandel waarbij een aanhouding is verricht plaatsgevonden in Q4. Verder 
blijken de geregistreerde incidenten waarbij sprake is van het gebruik van softdrugs op straat in 
Q4 het sterkst te zijn gestegen. Werd in 2003 nog een derde (33%) van alle 
softdrugsgebruikende personen in Q4 aangehouden in 2004 is dit percentage gestegen tot meer 
dan de helft (51%).  
 
Tabel 4.6  Aantallen softdrugsincidenten met aanhouding in Q4, 1999-2004 
Indicatoren 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Handel in softdrugs op straat met aanhouding nb nb 78 30 25 13 
Handel in softdrugs op straat met aanhouding én 
in beslagname drugs 

nb nb  49 21 22 11 

Aantal aangehouden personen voor gebruik 
softdrugs op straat 

nb nb  65 101 73 196 

nb = niet bekend 
 
 
Straatteam 
Het straatteam levert belangrijke informatie over handel in drugs vanuit panden waarmee 
de gemeente in staat wordt gesteld de bestuursrechtelijke maatregelen uit te voeren. 
Daarnaast richt het straatteam zich op de aanpak van runners en dealers. De aanpak van 
panden wordt door het PMT als effectiever gezien dan de aanpak van runners. Bovendien is 
de mogelijkheid tot een integrale benadering bij panden groter. Eind 2002 wordt besloten 
dat Hektor meer zichtbaar aanwezig moet zijn in Q4. Voor het straatteam dat tot die tijd 
vooral in burger optrad, betekent dit dat zij vaker zichtbaar in blauw op straat aanwezig 
moet zijn. Het straatteam heeft als opdracht de overlast te bestrijden en zal met name in 
blauw aanwezig moeten zijn daar waar door de bewoners de meeste overlast wordt ervaren. 
De verwachting is dat dit tot een hogere veiligheidsbeleving van de burgers zal leiden.  
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Inspanningen 
Vanaf begin 2003 heeft het straatteam voornamelijk (80%) in blauw gewerkt. Het team heeft 
door een grotere zichtbaarheid op straat minder aanhoudingen kunnen verrichten. In 2003 zijn 
door het straatteam 242 personen aangehouden, hetgeen het laagste is in de Hektor periode 
(tabel 4.7). In 2004 zijn 329 personen aangehouden, wat overigens minder is dan in de 
beginjaren. Door het geringe aantal aanhoudingen heeft het straatteam volgens enkele 
geïnterviewden minder belastende verklaringen over drugshandel vanuit panden kunnen 
opnemen. De hoeveelheid in beslagnemingen van softdrugs, harddrugs, paddo's, baar geld en 
wapens, het aantal binnentredingen en doorzoekingen en de aantallen uitgereikte snelrecht 
dagvaardingen zijn in 2003 eveneens lager dan in beide voorgaande jaren. In 2004 liggen de 
hoeveelheden in beslagnemingen en dagvaardingen weer op het niveau van 2002. Het aantal 
binnentredingen en doorzoekingen blijft hierbij enigszins achter.  
 
De terugloop in de output van het straatteam is niet alleen een gevolg van de veranderingen in 
de inzet en de capaciteit van het straatteam, maar wordt eveneens veroorzaakt door de daling 
van het aantal drugspanden. Hierdoor zijn er voor het straatteam minder mogelijkheden om 
kopers van softdrugs af te vangen en verklaringen over de drugshandel op te nemen. Minder 
verklaringen betekent minder binnentredingen van drugspanden en doorzoekingen van 
voertuigen. Daarnaast is de pakkans van drugsrunners en dealers kleiner geworden, omdat zij 
in de loop van Hektor volgens enkele geïnterviewden voorzichtiger zijn gaan opereren. In de 
omgeving van de gedoogde coffeeshops leggen zij contact met potentiële klanten, maar de 
transactie zelf vindt volgens de politie steeds vaker buiten Q4 plaats. 
 
Sinds de verplaatsing van de coffeeshops Roots en Oase is de rol van drugsrunners veranderd. 
Juist in de omgeving van deze beide coffeeshops hielden zich altijd de meeste drugsrunners 
op. Nu de klanten daar niet langer komen, zouden zij zich meer richten op de klantenstroom 
naar de coffeeshops Nobody's Place en Huzur waar eveneens veel Duitsers softdrugs kopen. 
In de omgeving van deze beide coffeeshops zijn echter minder winkels, horecabedrijven en 
overige ondernemingen  gevestigd dan in Q4. Personen die zich rond de coffeeshops op straat 
bevinden vallen er meer op dan in Q4. Drugsrunners houden zich voornamelijk op in het 
winkelgebied in de binnenstad van Venlo, met name in de buurt van de Koninginnesingel en 
de Roermondsepoort, de belangrijkste toegangswegen van de bezoekers uit Duitsland die één 
van deze coffeeshops willen bezoeken.    
 
Tabel 4.7  Inspanningen straatteam politie Venlo, 2001-2004 
Indicatoren 2001 2002 2003 2004 
a. Aanhoudingen 672 481 242 329 

Softdrugs (kg.) 180,5 87,9  13,9 56,3 
Harddrugs (kg.) 0,09 0,23  0,43 0,36 
Paddo's (kg.) 3,18 0,47 0 0,51 
Geld (€) 10.442 12.791 10.487 71.028 

b. In beslagnemingen 

Wapens 43 18 11 19 
c. Binnentredingen/doorzoekingen 111 53 22 32 
d. Snelrecht dagvaardingen 295 242 176 242 

 
 
Rechercheteam 
Het rechercheteam richt zich met name op de aanpak van de middencriminaliteit. Bij de 
toedeling van opsporingsonderzoeken wordt er ruwweg vanuit gegaan dat 
veelvoorkomende ‘commune criminaliteit’ en plaatselijke criminaliteit door de 
regiokorpsen wordt bestreden, regiogrensoverschrijdende ‘middencriminaliteit’ door 
Bovenregionale Rechercheteams (BRT’s) en landelijk en internationaal opererende 
criminele organisaties door de Nationale Recherche (Weenink en Huisman 2003; Kruyer 
2003). Auto-inbraken worden vaak gerekend tot de commune criminaliteit, ramkraken en 
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overvallen tot de middencriminaliteit, terwijl bijvoorbeeld de groothandel in verdovende 
middelen tot de georganiseerde misdaad wordt gerekend. De verdachten waarop het 
onderzoek in Venlo zich richt hebben vaak te maken met de grootschalige softdrugshandel 
in Venlo en daarmee vaak ook met (in)directe export naar Duitsland.   
 
Aanhoudingen 
Door het rechercheteam zijn in 2001 in totaal 72 personen aangehouden (tabel 4.8). In 2002 
en 2003 was dit aantal lager (31 respectievelijk 39 aanhoudingen), terwijl dit in 2004 met 
69 aanhoudingen op een vergelijkbaar niveau lag. In de zomerperiode van 2003 hebben het 
recherche- en straatteam gezamenlijk de drugsoverlast bestreden. Het rechercheteam heeft 
daardoor in 2003 minder onderzoeken kunnen uitvoeren en daardoor minder aanhoudingen 
verricht.  
 
Tabel 4.8  Inspanningen rechercheteam politie Venlo, 2001-2004 
Indicatoren 2001 2002 2003 2004 
a. Aanhoudingen 58 22 23 30 
b. In verzekering stellingen - - 13 27 
c. In bewaring stellingen 14 9 3 12 

Softdrugs (kg.) 115,1 65,2 1,7 8,5 
Harddrugs (kg.) 0,05 4,0 0,0195 - 
Hennepplanten (aantal) - 840 456 1.520 
Geld (€) € 662.745 € 1.194.740 € 3.305 € 1.155.895 

d. In beslagnemingen 

Goederen (m.n. auto's) - - 2 6 
e. Binnentredingen/doorzoekingen 18 18 8 25 
f. Ontnemingsvorderingen 1 1 2 4 

 
 
De aangehouden personen worden in toenemende mate in verzekering of bewaring gesteld. 
Was in 2001 nog 19% van de aangehouden personen in bewaring gesteld, in 2004 is dit 
toegenomen tot 57% in verzekering of bewaring gestelden. Het overige deel van de 
aangehouden personen is na verhoor weer heengezonden. Bij de onderzoeken wordt 
regelmatig samengewerkt met buitenlandse opsporingsdiensten, met name de Duitse  politie 
en Turkse autoriteiten. In meerdere zaken heeft dit tot aanhoudingen geleid in zowel 
Nederland als Duitsland en Turkije. In 2004 zijn bijvoorbeeld twee aanhoudingen verricht 
voor uitlevering aan de Duitse justitie in verband met leveringen door Venlose 
drugshandelaren van enkele honderden kilo's softdrugs naar Duitsland. In augustus 2004 is 
in Turkije een verdachte aangehouden en daarbij een bedrag van 499.500 euro in beslag 
genomen. De verdachte is in Turkije in verzekering gesteld. De goede samenwerking tussen 
de justitiële autoriteiten in Turkije en Nederland heeft hierbij volgens de politie een 
belangrijke rol gespeeld. De buitenlandse aanhoudingen zijn overigens niet in de resultaten 
van het rechercheteam verwerkt. 
 
In beslagnemingen11 
Verder zijn door het rechercheteam in 2004 hoeveelheden softdrugs (8,5 kilo), geld (ruim 
1,1 miljoen euro) en waardevolle goederen (vooral auto's) in beslag genomen. Het aantal in 
beslag genomen hennepplanten is eveneens toegenomen. Harddrugs worden niet of 
nauwelijks door het rechercheteam aangetroffen in Venlo. Jaarlijks worden hoeveelheden 
van slechts enkele grammen tot enkele tientallen grammen in beslag genomen. In 2002 is 
                                                           
11 Gegevens over de hoeveelheden in beslaggenomen drugs in de gehele gemeente Venlo zijn helaas 
niet beschikbaar in Gids, het landelijke informatiesysteem van de politie. Om deze gegevens voor de 
hele gemeente te verkrijgen dienen alle in beslag genomen hoeveelheden drugs in de 
politieregistraties te worden opgespoord en handmatig te worden geteld. In het kader van Hektor 
worden de resultaten van het straat- en het rechercheteam wel bijgehouden. Aangenomen wordt dat 
het grootste deel van de in beslagnemingen voor rekening van deze teams komt. 
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echter bij een wat grotere vangst een hoeveelheid van vier kilogram harddrugs in beslag 
genomen.   
 
Georganiseerde criminaliteit 
Door de grote stroom Duitse bezoekers is de drugsoverlast in Venlo voor een middelgrote 
Nederlandse stad relatief groot. Hierbij speelt de grensligging en vooral het omvangrijke 
Duitse achterland waarop de Venlose middenstand zich nadrukkelijk richt een belangrijke 
rol. Naast de klanten voor de reguliere detailhandel komt een deel van de Duitse klanten 
ook voor de softdrugs naar Venlo. De meesten kopen deze in een van de vijf gedoogde 
Venlose coffeeshops. 
 
Een deel wil echter grotere hoeveelheden dan de vijf gram die is toegestaan. Uit de 
politieregistratie blijkt dat diverse bezoekers uit Duitsland grotere hoeveelheden cannabis 
hebben gekocht in Venlo. Het aanbod van grotere hoeveelheden roept vragen op over 
bijvoorbeeld de wijze waarop de drugshandel in Venlo is georganiseerd. Er zijn momenteel 
echter geen onderzoeken of rapporten voorhanden waarmee deze vragen kunnen worden 
beantwoord. Wel wordt binnen het Van Bommelslaboratorium ook gekeken naar de 
achterliggende, vaak georganiseerde criminaliteit en wordt deze volgens betrokkenen ook 
aangepakt. Volgens de regionale recherche in Venlo zijn er medio 2004 26 criminele 
samenwerkingsverbanden actief in de regio Noord-Limburg.12 Deze 26 criminele 
samenwerkingsverbanden zijn verdeeld over de categorieën sectoren georganiseerde 
criminaliteit (13), middencriminaliteit (7), organisatie criminaliteit (3) en de zogenoemde 
netwerkers (3). De informatie over deze criminele samenwerkingsverbanden is vooral 
gebaseerd op informatie die is verkregen door de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) van 
de regiopolitie Limburg-Noord aangevuld met informatie uit opsporingsonderzoeken.  
 
Het betreft samenwerkingsverbanden die grotendeels hun werkgebied hebben in de 
politieregio Limburg-Noord. Grofweg kan gesteld worden dat 19 samenwerkingsverbanden 
betrokken zijn bij de handel in softdrugs, meestal in combinatie met andere delicten. Het is 
volgens de politie niet met zekerheid te stellen dat deze criminele samenwerkingsverbanden 
zich vooral bezighouden met grensoverschrijdende handel naar Duitsland. Wel is bij de 
politie bekend dat een aantal samenwerkingsverbanden zich met grensoverschrijdende 
activiteiten bezighoudt. 
 
Zes criminele samenwerkingsverbanden in de categorie georganiseerde criminaliteit 
kunnen in meer of mindere mate worden gerelateerd aan de cannabisbranche (coffeeshops, 
smartshops en growshops). Op het gebied van de 'middencriminaliteit' hebben drie 
criminele samenwerkingsverbanden een relatie met deze branche. Incidenteel is bekend dat 
ondernemers of medewerkers van bijvoorbeeld coffeeshops of growshops lid zijn van een  
crimineel samenwerkingsverband (Snippe e.a. 2004b). Uit politie-informatie blijkt dat 
samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met de handel in softdrugs ook betrokken 
zijn bij het witwassen van drugsgelden. Het merendeel van de criminele 
samenwerkingsverbanden in en rond Venlo houdt zich volgens de regionale recherche 
bezig met het witwassen van (drugs)gelden in binnen- en buitenland. Hoe deze criminele 
samenwerkingsverbanden zich in aantallen en qua activiteiten in de Hektorperiode hebben 
ontwikkeld, is door de recherche niet onderzocht. De aandacht van de handhaving in Venlo 
is in de loop van het project echter steeds meer gelegd op overlastbestrijding.  
 

                                                           
12 Medio 2004 heeft de meest recente inventarisatie van criminele samenwerkingsverbanden door de 
politie plaatsgevonden.  
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Justitiële maatregelen 
In de registratie van het parket Roermond zijn de door de politie Venlo aangeleverde zaken in 
het kader van het project Hektor sinds 2001 aangeduid met Van Bommelslaboratorium. In 
totaal gaat het hierbij in 2001 om 302 en in 2002 om 259 verdachten (tabel 4.9). In 2003 en 
2004 is het aantal verdachten van  misdrijven lager, respectievelijk 196 en 175.  
 
Tabel 4.9  Justitiële maatregelen in kader van Hektor in  2001-2004 
Indicatoren 2001 2002 2003 2004 
a. Verdachten misdrijven 302 259 196 175 

Afdoening OM  
transactie 
overdracht 
sepot 
voegen 
open 

133 
 113 
    4 
    8 
   8 
 0 

166 
 139 
   2 
   9 
 16 
 0 

80 
   70 
    4 
    6 
    0
 0 

72 
63 
0 
5 
2 
1 

 

Afdoening ZM  
Kinderrechter 
Politierechter 
Meervoudige kamer 

169 
      4 
 154 
    11 

 93 
    2 
  76 
  15 

116  
    0 
 105  
  11 

103 
 1 
 98 
 4 

b. Beslagleggingen  207 193 131 125 

 94 Sv  200  191  131  122 
 94a Sv      5      2     0  3 
 Beide (94 en 94a Sv)      2       0      0  0 

Schikking   0   0   0 0 c. Ontnemingen  
Beschikking   4    3   1 0 

 Nog geen uitspraak   3   5   1 0 

 
 
Uit tabel 4.9 blijkt verder dat het Openbaar Ministerie in 2004 72 zaken heeft afgedaan, 
meestal met een transactie (boete), terwijl vijf zaken zijn geseponeerd, twee zijn gevoegd en 
één zaak nog open is. De overige 103 verdachten zijn voor de rechter gebracht, meestal voor 
de politierechter. Uit aanvullende gegevens blijkt dat het overgrote deel eenvoudige zaken 
betreft die via een snelrechtprocedure (98 verdachten) zijn afgedaan. Slechts vijf verdachten 
zijn op reguliere wijze afgedaan: vier verdachten van ernstigere misdrijven zijn voorgeleid 
voor de meervoudige kamer, terwijl één verdachte zich voor de kinderrechter heeft moeten 
verantwoorden. In geen enkel geval is er sprake van een stelselmatige dader.13 In de drie 
voorgaande jaren zijn de aantallen verdachten hoger, maar is er weinig verschil in de 
afdoening van de zaken.  
 
In 2001 zijn in het kader van een maatregel tot ontneming van wederrechtelijk verkregen 
voordeel (de ontnemingswetgeving) bij 207 verdachten goederen in beslag genomen 
(klassiek beslag art. 94 wetboek van Strafvordering) (tabel 4.9).14 De totale waarde van 
deze goederen wordt geschat op ruim 200 duizend euro. Bij vijf zaken werd conservatoir 
beslag gelegd, waarvan de waarde van de goederen werd geschat op ruim 46 duizend euro. 
In 2002 zijn bij 193 verdachten goederen in beslag genomen voor een totaalbedrag van 
ruim 200 duizend euro. Bij twee van die verdachten is conservatoir beslag gelegd, waarbij 
de waarde van de goederen werd geschat op bijna 83 duizend euro. Dat is meer dan de 
totale waarde van in beslaggenomen goederen in 2003 (ruim 13 duizend euro). In 2004 zijn 
in het kader van Hektor bij 122 verdachten goederen in beslag genomen met een totale 

                                                           
13 Hieronder wordt een persoon verstaan die in de periode van twaalf maanden tenminste drie maal is 
aangehouden door de politie en is voorgeleid. 
14 In 2004 is bij 71% van alle in het kader van Hektor bij het OM ingestroomde verdachten 
waardevolle goederen in beslaggenomen. In 2003 was dit bij 67% van de verdachten het geval. In 
2002 lag dit percentage enigszins hoger (75%) en in 2001 weer enigszins lager (69%) dan in 2004.  
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waarde van ruim 52 duizend euro. Bij drie verdachten is conservatoir beslag gelegd op 
goederen (art 94a Sv) voor een waarde van in totaal ruim 60 duizend euro. Verder zijn bij 
de verdachte partijen drugs en wapens aangetroffen die wel in beslag zijn genomen, maar 
waarvan geen financiële taxatie heeft plaatsgevonden. 
 
Ontnemingen 
In grotere strafzaken komen de ontnemingtrajecten ongeveer twee jaar na behandeling van 
de hoofdzaak voor de rechter. Een deel van de berekende bedragen aan wederrechtelijk 
verkregen voordeel van drugshandel zijn nog in procedure en moeten nog aan de rechter 
worden voorgelegd. In andere zaken zijn reeds uitspraken gedaan. Zo heeft de rechtbank 
Roermond in maart 2003 een verdachte en zijn firma veroordeeld tot betaling aan de Staat 
van het wederrechtelijk verkregen voordeel, namelijk de winsten van het jarenlang 
verhuren van panden aan drugshandelaren in Venlo. Naast een gevangenisstraf van vier 
maanden, geldboetes van in totaal 14 duizend euro, de verbeurverklaring van een in 
beslaggenomen pand en het terugbetalen van 25.000 euro van de opbrengst van het pand 
aan de Staat, moeten de veroordeelde en zijn bedrijf tevens het wederrechtelijk verkregen 
voordeel, het geld dat verdiend is met de verhuur van de panden, terugbetalen. In totaal gaat 
het hierbij om een bedrag van 231.813,28 euro. In een andere zaak heeft de rechtbank 
Roermond in maart 2005 voor een verdachte van drugshandel de betaling aan de Staat van 
het wederrechtelijk verkregen voordeel uitgesproken van 2.366.027,96 euro.15 Ook 
faciliteerders van de drugshandel in Venlo worden financieel aangepakt. In oktober 2002 
had de rechtbank Roermond deze verdachte al veroordeeld voor de export van softdrugs en 
deelname aan een criminele organisatie. In oktober 2003 sprak het gerechtshof in Den 
Bosch waar de verdachte in hoger beroep was gegaan een gevangenisstraf van drie jaar uit.  
 
Een ander voorbeeld, waarbij de handel in drugs door de bovenwereld wordt gefaciliteerd, 
is een onderzoek naar witwaspraktijken via een uitzendbureau in Venlo. Drugshandelaren 
betaalden geld aan een uitzendbureau dat vervolgens aan personen met een gefingeerd 
dienstverband als ‘salaris’ werd uitbetaald. Volgens de Sociale Inlichtingen en 
Opsporingsdienst (SIOD) is er in de voorgaande drie jaren sprake geweest van enkele 
honderden van dergelijke dienstverbanden. Zij vermoeden dat deze personen niet werkelijk 
voor het uitzendbureau aan het werk zijn geweest. Onder de naam van deze personen 
zouden illegale vreemdelingen aan het werk zijn gezet. Bij drie bedrijven waaraan 
medewerkers waren uitgeleend zijn illegale vreemdelingen aangetroffen. Aan premies en 
belastingen zou voor ten minste een kwart miljoen euro zijn ontdoken.16 In deze zaak is nog 
geen uitspraak gedaan. 
 
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 was overigens 
begin 2004 het overgrote deel (77%) nog in procedure en moet derhalve nog door de 
rechter worden getoetst. Voor een totaalbedrag van bijna 2,4 miljoen euro zijn door de 
rechtbank al  wel veroordelingen uitgesproken voor wederechtelijk verkregen voordeel. Dit 
is overigens exclusief de door de rechtbank eind 2002 voor twee verdachten uitgesproken 
ontnemingen van wederrechtelijk verkregen voordeel uit drugshandel van 11,1 miljoen 
euro respectievelijk 13,6 miljoen euro (Gemeente Venlo 2003a). Deze uitspraak is gedaan 
in een zaak die kort voor de formele start van Hektor is opgestart.   
 
 

                                                           
15 Persbericht rechtbank Roermond 11 maart 2005. 
16 Persbericht ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 17 februari 2004 nr. 04/38. 



Handhaving                                                             45 

4.4 Fiscale maatregelen 
 
Het Bureau Financiële Ondersteuning (BFO) van de politie is de afgelopen jaren met 
gemiddeld twee fte voor Hektor aan het werk geweest. Verder is bij de belastingdienst één 
persoon voor een aantal uren per week bij Hektor betrokken.17 De belastingdienst vervult 
vooral een ondersteunende rol bij de handhaving. 
 
De belastingdienst functioneert in feite als de achtervang voor het BFO. Hierover zijn 
afspraken gemaakt met het OM. Het OM tracht een verdachte strafrechtelijk veroordeeld te 
krijgen en ontneemt de gelden die met een misdrijf zijn verkregen. Het BFO voert daartoe 
de strafrechtelijke financiële onderzoeken uit gericht op het verkrijgen van wederrechtelijk 
verkregen voordeel. In de praktijk betekent dit dat de belastingdienst een aanslag kan 
opleggen nadat de ontnemingprocedure is afgerond. Door enkele geïnterviewden wordt 
opgemerkt dat door de goede samenwerking in het Van Bommelslab, en in dit geval met 
name tussen de belastingdienst en het BFO, de belastingdienst steeds betere informatie 
krijgt om correcties op belastingaanslagen uit te voeren of extra aanslagen op te leggen. Het 
daadwerkelijk invorderen van belastingaanslagen kan door de langdurige administratieve 
rechtsgang vele jaren in beslag nemen. Bovendien is het niet zeker of de belastingdienst het 
in te vorderen bedrag van een aanslag daadwerkelijk ontvangt, ook al is deze als 
onherroepelijk betiteld. De belastingplichtige dient daarvoor wel te beschikken over 
vermogensbestanddelen.  
 
De belastingdienst ziet veel voordelen in de samenwerking met Hektor. Door de 
samenwerking in het Van Bommelslaboratorium krijgt de belastingdienst meer en betere 
informatie dan in het verleden om correcties op belastingaanslagen uit te voeren of extra 
aanslagen op te leggen. Zij investeren in de onderzoeken door hierin zelf capaciteit te steken. 
Zij zijn hiertoe onder meer bereid, omdat deze investering voor de belastingdienst directe 
resultaten oplevert. Als de resultaten echter naar de maatstaven van de belastingdienst 
onvoldoende zouden zijn, dan kan er sprake zijn van een heroverweging van de inspanningen 
die in het kader van Hektor worden gepleegd. Daarnaast levert de samenwerking ook 
indirecte resultaten op. Door de vertegenwoordiger van de belastingdienst is opgemerkt dat 
zij door de goede samenwerking bij de drugsaanpak ook vaker worden ingeschakeld bij 
strafrechtelijke financiële onderzoeken die niet voortkomen uit Hektor, maar bijvoorbeeld 
betrekking hebben op handel in overige illegale middelen, bijvoorbeeld XTC.   
 
In 2001 zijn aan belastingplichtigen extra aanslagen opgelegd, meestal voorlopige aanslagen 
inkomstenbelasting over het jaar 2000, maar in enkele gevallen (ook) over voorgaande jaren 
(tot 1997). Gegevens over de aantallen opgelegde aanslagen en invorderingen per 
(rechts)persoon zijn niet beschikbaar. Wel is de totale omvang bekend van de aanslagen die in 
het kader van Hektor zijn opgelegd en reeds zijn ingevorderd. Met de opgelegde aanslagen is 
in totaal een bedrag van bijna 3,6 miljoen euro gemoeid, terwijl een beperkt deel reeds direct 
is ingevorderd door verkoop van goederen (meerdere auto’s en een pand) en door de 
afbetaling van belastingschulden.  
 
In 2002 zijn twee aanslagen opgelegd voor in totaal 8.026 euro. Verder zijn bij 11 
ondernemers in de cannabisbranche na fiscale controle correcties uitgevoerd. In totaal is 
hiermee een bedrag gemoeid van 752.133 euro. Daarnaast heeft controle plaatsgevonden bij 
vijf ondernemingen die panden verhuren van waaruit in drugs is gehandeld. Deze correcties 
bedragen in totaal 531.649 euro. Ook hiervoor geldt dat de ervaring leert dat een substantieel 
deel van de opgelegde correcties wordt betaald. 
                                                           
17 De belastingdienst is partner in het Van Bommelslab, maar ontvangt geen financiële middelen van 
Hektor. De tijdsinvestering komt geheel voor rekening van de belastingdienst. 
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In 2003 zijn na controles diverse aanslagen opgelegd voor een bedrag van 140.650 euro. 
Tevens zijn enkele headshops na een fiscale controle aangeslagen voor een totaalbedrag van 
489.960 euro. Volgens de belastingdienst is het lastig na te gaan of de volledige bedragen 
reeds zijn binnengekomen, maar de ervaring is dat de eigenaren van de headshops een 
substantieel deel van de opgelegde correcties betalen. De aanslagen bestaan uit correcties op 
de omzetbelasting, de loonbelasting en de inkomstenbelasting.  
 
In 2004 zijn bij de aanpak van de zogenoemde headshops door de belastingdienst 12 
onderzoeken afgerond, waarbij voor een totaalbedrag van 880.259 euro aan belasting-
aanslagen en boetes is opgelegd.18 Verder zijn in 2004 naar aanleiding van een door de politie 
ingesteld strafrechtelijk onderzoek aanslagen opgelegd voor een totaalbedrag van 838.653 
euro aan drie personen die in georganiseerd verband wiet kweekten. In deze zaak loopt een 
ontnemingsprocedure door het OM. De kans is hierdoor groot dat de fiscus slechts een 
marginaal bedrag van de opgelegde aanslagen daadwerkelijk ontvangt. Daarnaast heeft de 
belastingdienst in 2004 samen met de SIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen een 
uitzendbureau, dat werd verdacht van het witwassen van gelden die met drugshandel zijn 
verdiend. In totaal is 1.361.389 euro aan aanslagen opgelegd, exclusief een boete van 100%. 
De werkzaamheden in deze zaak zijn in 2004 uitgevoerd, maar de aanslagen zijn begin 2005 
opgelegd. Deze bedragen komen derhalve voor rekening van de resultaten over 2005. 
Tenslotte heeft de belastingdienst bij het passeren van een akte voor de verkoop van een 
woning 8.100 euro in beslag genomen.  
  
De verwachting is dat de bedragen aan opgelegde aanslagen niet alle volledig zullen worden 
ingevorderd. Diverse personen hebben met succes bezwaar aangetekend en in enkele zaken 
geeft de belastingdienst aan een minder sterke positie te hebben. Voor een sterkere positie is 
vaak meer informatie nodig over de genoemde bronnen van inkomsten. Rechercheurs van de 
politie Venlo, met name van het Bureau Financiële Ontneming (BFO), doen weliswaar 
onderzoek in het buitenland, maar taalproblemen en verschillen in wet- en regelgeving maken 
het verkrijgen van de benodigde bewijzen lastig. Met name met de Turkse autoriteiten zou 
door bezoeken van bij het Van Bommelslaboratorium betrokken personen de afgelopen jaren 
een goed contact zijn opgebouwd (gemeente Venlo 2004). 
 
 
4.5 Resumé 
 
In het relatief kleine binnenstadgebied Q4 werd voor de start van Hektor, eind jaren negentig 
begin 21e eeuw, op omvangrijke schaal in softdrugs gehandeld. Naast de drie gedoogde 
coffeeshops die er waren gevestigd vond de handel plaats vanuit tientallen zogenoemde 
drugspanden. Het straatbeeld werd er bovendien grotendeels bepaald door Duitse kopers van 
softdrugs en drugsrunners die de kopers naar een van de vele drugspanden wilden leiden. De 
handel in softdrugs leidde tot veel overlast voor omwonenden. 
 
In de eerste Hektorperiode 2001-2004 is de aanpak van de drugsoverlast sterk geïntensiveerd. 
Bovendien is de samenwerking bij de handhavingsinspanningen mede door de oprichting van 
het Van Bommelslab, waarin politie, gemeente, belastingdienst en OM participeren, 
verbeterd. Deze samenwerking die door alle betrokkenen als zeer goed wordt omschreven 
heeft tevens bijgedragen aan de succesvolle aanpak bij het weigeren en intrekken van 
                                                           
18 Uitgesplitst naar belastinggrondslag gaat het hierbij om: 536.175 euro inkomstenbelasting; 67.162 
euro omzetbelasting; 23.161 euro loonbelasting; en 44.744 euro aan premies voor de Wet 
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz). Daarnaast is voor een bedrag van 210.817 
euro aan boetes opgelegd. 
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vergunningen door het toepassen van nieuwe bestuurlijke mogelijkheden in het kader van 
BIBOB. Verder is geïnvesteerd in goede betrekkingen met Duitse en Turkse autoriteiten. De 
internationale samenwerking bij drugsonderzoeken heeft tot diverse aanhoudingen geleid. 
Wel worden de volgende lacunes gesignaleerd: het ontbreken van een informatie-analist; een 
versnipperde organisatie rond de bestuurlijke aanpak; een niet optimaal draagvlak binnen de 
gemeentelijke organisatie; het ontbreken van een probleemanalyse; het ontbreken van een 
aanpak voor de georganiseerde criminaliteit; een te korte tijdsduur van de 
verblijfsontzeggingen, die bovendien vaak lastig te handhaven bleken. 
 
De inspanningen van de instanties zijn bij handhaving onder te verdelen in bestuurlijke,  
strafrechtelijke en fiscale maatregelen. De bestuurlijke maatregelen 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. Volgens de politie is deze daling het gevolg van het afnemende aantal 
panden in Q4 van waaruit in drugs wordt gehandeld. De processen-verbaal voor drugsrunnen 
en verblijfsontzeggingen laten tot 2004 eveneens een afname zien, maar zijn in 2004 na 
aanpassingen in de APV weer gestegen. Sinds juli 2004 kunnen  verblijfsontzeggingen voor 
een andere, met name langere termijn worden opgelegd dan voorheen. 
 
Het aantal drugsincidenten in Venlo is in 2004 lager dan in 2001. Deze daling was echter al in 
2002 bereikt. Sindsdien is het aantal door de politie geregistreerde drugsincidenten niet verder 
afgenomen. Uit het maandelijkse verloop van de incidenten blijkt dat in de tweede helft van 
2004, na de verplaatsing van twee gedoogde coffeeshop, het aantal drugsincidenten sterk is 
gedaald. Het aantal aangehouden personen voor drugsoverlast is gestaag afgenomen. 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 met name veel baar geld in beslag genomen.    
 
Het aantal door de politie Venlo bij justitie aangeleverde verdachten is gedaald. De meeste 
verdachten ontvangen een transactie of moeten voor de politierechter verschijnen. Het gaat 
meestal 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. Daarnaast worden in grotere strafzaken na 
behandeling van de hoofdzaak ontnemingstrajecten in gang gezet. Hiervan is overigens begin 
2004 het overgrote deel (77%) nog in procedure en moet derhalve nog door de rechter worden 
getoetst. Een totaalbedrag van bijna 2,4 miljoen euro is  door de rechtbank reeds toegewezen.    
 
Ook de belastingdienst, die vooral een ondersteunende rol bij de handhaving vervult, pikt 
een graantje mee. In de praktijk legt de belastingdienst een aanslag op nadat de 
ontnemingprocedure is afgerond. Jaarlijks heeft de belastingdienst in het kader van Hektor 
gemiddeld voor 1 à 2 miljoen euro aan aanslagen opgelegd. Onduidelijk is hoeveel hiervan 
ook daadwerkelijk wordt geïnd. 
 
Terugkijkend naar de plannen en de beleidsveronderstellingen van Hektor kan worden 
vastgesteld dat de inzet en de samenwerking binnen het handhavingsspoor grotendeels 
conform plan zijn gerealiseerd. Wel is de aanpak minder integraal geweest dan 
aanvankelijk de bedoeling was en heeft de samenwerking en informatie-uitwisseling met de 
andere sporen binnen Hektor soms te wensen overgelaten. De activiteiten hebben tussen 
2001 en 2004 geleid tot minder drugspanden, minder aanhoudingen voor drugsoverlast en 
minder softdrugsincidenten. Deze afname is overeenkomstig de veronderstellingen van 
Hektor. De algemene lijn is dat de afname vooral heeft plaatsgevonden tussen 2001 en 
2003; 2004 laat weer lichte toenames zien. 
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5. VAST & GOED 
 
 
 
Eind jaren negentig deed zich met name in de binnenstad van Venlo een aantal problemen 
voor. Door ruimtelijke en fysieke problemen in delen van het centrum was hier sprake van 
afnemende investeringen, achterstallig onderhoud en verloedering. Bovendien werden in 
deze gebieden bewoners en bezoekers op straat in toenemende mate door drugsrunners en -
dealers aangesproken. Daarnaast kwamen steeds meer panden in eigendom van malafide 
eigenaren en vond vanuit deze panden vaak illegale verkoop van drugs plaats. Als gevolg 
hiervan dreigden steeds meer bewoners en ondernemers weg te trekken uit de binnenstad. 
Om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen en het gebied in 2010 weer aantrekkelijk te 
kunnen laten zijn, werd ingrijpen in de ontwikkeling van de vastgoedsector en de openbare 
ruimte noodzakelijk geacht. Hiertoe werd het vastgoedspoor (traject Vast & Goed) opgezet. 
 
Het traject heeft, globaal genomen, betrekking op de volgende gebieden: 

• Vierde kwadrant (Q4): 
Peperstraat, Maaskade, Bolwaterstraat, Puteanusstraat, Mgr. Nolensplein, Valuas-
straat, Noord Buitensingel, Binnenstad Noord en Lomstraat; 

• Kop van Zuid: 
gebied tussen spoorzone, Maaswaard en Maasboulevard; 

• In- en uitvalswegen: 
met name de Kaldenkerkerweg / omgeving Vierpaardjes, eerste deel Stalbergweg 
en de Straelseweg. 

 
In dit hoofdstuk worden - op basis van de notitie Doorstart Q4 (Van Leeuwen 2004), 
overige project documenten en gesprekken met betrokkenen - in de eerste paragraaf de 
plannen behandeld. De daaropvolgende paragrafen gaan in op de daadwerkelijke 
uitvoering: de ontwikkelingen en inspanningen van het traject Vast & Goed, alsmede 
enkele aanpalende ontwikkelingen, zoals het VROM-Impulsteam. Aan het eind van het 
hoofdstuk volgt een resumé. 
 
 
5.1 Plannen 
 
Het beoogde eindresultaat van het traject Vast & Goed is om in 2010 te komen tot een 
veilig en aantrekkelijk stadscentrum met een diversiteit aan functies en een aangenaam 
leef-, verblijf-, vestigings- en investeringsklimaat voor bewoners en ondernemers. Dit moet 
worden bewerkstelligd door actief beheer, herbestemming en herontwikkeling van zwakke 
delen. De formatieplaatsen voor Vast & Goed (7 fte) worden gefinancierd door de 
gemeente Venlo. 
 
In het projectplan Hektor wordt aangegeven dat er allereerst een ruimtelijk-functionele visie 
dient te worden ontwikkeld. Het gaat hierbij om een integrale en samenhangende visie, 
waarbij ook lopende ontwikkelingen en mogelijkheden in ogenschouw worden genomen. 
Op basis van deze visie zal een globale financiële verkenning (risico- en haalbaarheids-
analyse) worden opgesteld aan de hand van een indicatieve grond- en opstalexploitatie. 
 
In het kader van het traject Vast & Goed zal verder het juridisch-planologisch 
instrumentarium moeten worden herijkt en opgewaardeerd. Hierbij wordt gedacht aan 
aanpassing van het bestemmingsplan, de leefmilieuverordeningen et cetera, zodat uitwaai-
effecten zoveel mogelijk worden voorkomen.  



50 INTRAVAL - Hektor in Venlo: eindevaluatie 

Binnen het vastgoedtraject staan het zoeken naar samenhang, samenwerking (publiek-
publiek en publiek-privaat) en synergie met andere bestaande en in voorbereiding zijn 
projecten voorop (Projectopdracht vastgoedtraject april 2001). Hierbij wordt gedacht aan de 
stedelijke vernieuwingsprojecten zoals de Maasboulevard en het project Wonen boven 
Winkels, maar ook aan sociaal-maatschappelijke projecten zoals de opvang van verslaafden 
en dak- en thuislozen, en economische projecten zoals de invoering van het 
stadsmanagement.  
 
De werkzaamheden voor het vastgoedtraject zullen worden uitgevoerd door een nieuw op 
te richten Centrum Ontwikkelings Maatschappij (COM). Dit is een samenwerkingsverband 
tussen gemeente en private partijen, waarbij de gemeente de regie voert. Bij de uitvoering 
van de veranderingen in het stadscentrum is sprake van een onderverdeling in een 
ontwerpfase en een ontwikkelfase. 
 
In de ontwerpfase dient onder regie van de gemeenten met twee of drie marktpartijen een 
ruimtelijk-functionele ontwikkelingsvisie inclusief een financiële verkenning te worden 
uitgewerkt. De marktpartijen worden op basis van objectieve en functionele criteria 
geselecteerd. De visie moet inzicht geven op de middenlange (2010) en de lange termijn. 
De financiële verkenning bestaat uit een haalbaarheids- en risicoanalyse en geeft een 
richting voor verevening tussen rendabele en onrendabele projecten. De regierol van de 
gemeente heeft zowel betrekking op het formuleren van een visie voor het gehele gebied, 
als op de ontwerpuitgangspunten voor de deelgebieden. De COM stelt hiervoor objectieve 
en functionele criteria op. 
 
In de ontwikkelfase zullen op transparante wijze ontwikkelende private partners worden 
gekozen om de (onderdelen van) de visie te realiseren. Daarbij is het mogelijk dat gebruik 
wordt gemaakt van competitie tussen marktpartijen. Belanghebbende partijen, zoals 
eigenaren, bewoners, wijkoverleg en ondernemers fungeren bij de realisatie als klankbord. 
 
 
5.2 Centrum Ontwikkelings Maatschappij (COM) 
 
Een van de eerste activiteiten in het kader van het traject Vast & Goed is het instellen van 
een Centrum Ontwikkelings Maatschappij (COM), een publiek-privaat samenwerkings-
verband tussen gemeente en private partijen. Voor de private partners gelden de volgende 
selectiecriteria: structurele belangen in exploitatie en beheer van vastgoed in de aandachts-
gebieden (in het bijzonder in Q4); wederzijds vertrouwen; expertise; financiële slagkracht; 
en bereidheid om ver(der)gaand risicodragend te participeren en te investeren. Gezien het 
langdurige traject dat de herstructurering van Q4 met zich meebrengt zoekt de gemeente 
duurzame investeerders, waardoor projectontwikkelaars niet in aanmerking komen. 
Gekozen wordt voor lange termijn partners, de beleggers Vesteda en SFB Vastgoed en de 
plaatselijke Woningstichting Venlo-Blerick. 
 
Uiteindelijk stellen belegger Vesteda en Woningstichting Venlo-Blerick samen met de 
gemeente in mei 2001 de COM in. Als eerste dient  de ontwerpfase Vast & Goed te worden 
uitgevoerd, waaronder het ontwikkelen van een ruimtelijk-functionele visie voor de 
aandachtsgebieden van Hektor. Belangrijke aspecten zijn de lopende ontwikkelingen en 
ontwikkelingsmogelijkheden in andere delen van de stad.  
 
Najaar 2001 ontvangt de COM van het ministerie van VROM een subsidie van € 453.780 
uit de regeling voor PPS-faciliteiten 2001. De subsidie wordt aangewend voor de 
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voorbereidings-, organisatie- en huisvestingskosten van het project Vast & Goed. De juridi-
sche status van de COM is geformaliseerd in de overeenkomst ontwerpfase Vast & Goed.  
Conform het projectplan worden de activiteiten opgeknipt in twee fasen: 

1. de ontwerpfase, waarin de COM de ruimtelijk-functionele visie en een financiële 
verkenning uitwerkt en samenwerkingscriteria opstelt voor de ontwikkelfase 
(periode: mei 2001 tot medio 2003); 

2. de ontwikkelfase, waarin de gemeente private partijen selecteert om (onderdelen 
van) de visie verder uit te werken en te realiseren (periode: medio 2003 tot 2010). 

 
Uit een eerste analyse binnen Vast & Goed blijkt dat er naast drugshandel in de openbare 
ruimte en vanuit panden tevens sprake is van een versnelde leegstand in de zogenoemde 
Duitse Hoek. Bovendien doen zich er verschillende stedenbouwkundige knelpunten voor, 
zoals een slechte kwaliteit van de openbare ruimte, doodlopende straten en een geïsoleerde 
ligging van Q4. Door deze combinatie van knelpunten is met name in Q4 verwerving en 
herontwikkeling van groot belang. In de overige aandachtsgebieden kan gezien de 
problematiek met handhaven en beheersen worden volstaan. 
 
Januari 2002 ligt er een concept intentie overeenkomst voor de ontwerpfase. Juli 2002 
stemmen de private partners in met de overeenkomst ontwerpfase Vast & Goed. Deze 
overeenkomst regelt de samenwerkingsafspraken gedurende de ontwerpfase binnen de 
COM. December 2002 gaat de gemeenteraad akkoord. De geldigheidsduur van de 
overeenkomst loopt tot 1 juli 2003, met de mogelijkheid tot verlenging van tweemaal een 
half jaar. De overeenkomst beperkt zich tot samenwerkingsafspraken over de inventarisatie- 
en onderzoeksactiviteiten van de ontwerpfase en gaat niet in op het vervolg, de 
ontwikkelfase. Dit biedt de gemeenteraad maximale sturingsmogelijkheden bij de uit-
eindelijke aanpak van Q4. 
 
 
5.3 Ontwerpfase 
 
In de ontwerpfase zijn diverse activiteiten verricht. Begonnen is met verschillende 
onderzoeken om behoeften en mogelijkheden te inventariseren. Tevens is een ruimtelijk-
functionele visie opgesteld. 
 
Voorbereidend onderzoek 
In mei 2002 verschijnen de resultaten van het RIGO behoefteonderzoek voor aandachts-
gebied Q4. Bij wonen wordt voornamelijk gedacht aan vervanging van de bestaande 
voorraad en een bescheiden uitbreiding ten behoeve van 55+, kleine huishoudens en 
tweeverdieners. De nieuwbouw moet in de pas lopen met de imago- en 
veiligheidsverbetering in de buurt. De uitbreiding van kantoren in Q4 wordt risicovol 
geacht. Ondanks leegstand is er wel behoefte aan buurtwinkels en aan winkels die zich 
onderscheiden van het kernwinkelgebied. Hierbij is eerder behoefte aan vervanging dan aan 
toevoeging. Bij de culturele en recreatieve functies dient goede onderlinge afstemming met 
geplande voorzieningen in andere plannen/projecten plaats te vinden. Ten slotte vermeldt 
RIGO twee uiterste scenario’s die de ingrepen per bouwblok beschrijven: een (minimaal) 
scenario van verbeteren en vernieuwen, dat inzet op herontwikkeling van de huidige 
stadskantoren en het bouwblok ten noorden van het Mgr. Nolensplein alsmede het selectief 
aankopen, herbestemmen, versterken en herontwikkelen van slechte plekken in de rest van 
Q4 (dit zal een geraamd negatief saldo van 12,5 miljoen euro ten gevolg hebben); een 
(maximaal) scenario van herontwikkeling, dat inzet op herontwikkeling van geheel Q4, met 
uitzondering van de twee noord-westelijke bouwblokken (het geraamde negatieve saldo 
hiervoor zal 38 miljoen euro bedragen).  
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De woonfunctie in het RIGO-onderzoek wordt vervolgens geactualiseerd door de 
Woonvisie en het deelonderzoek Woningmarktstudie Centrumplan Venlo van 
onderzoeksbureau ECORYS-Kolpron. Een belangrijke conclusie is dat er sprake is van een 
discrepantie tussen de samenstelling van de Venlose woningvoorraad (huur en koop) en de 
toekomstige vraag (woonwensen). Zo lijkt er in 2010 sprake te zijn van een groot tekort aan 
middeldure en dure huur- en met name koopwoningen. Verder dient voor de deelgebieden 
Maasboulevard, Maaswaard en Q4 een goede afstemming van woonmilieus, doelgroepen 
en fasering plaats te vinden. Ten slotte is de aanpak van Q4 zeer relevant. Wanneer de 
drugsproblematiek niet wordt opgelost, zal dat een negatieve weerslag op het gehele 
centrumgebied blijven houden. 
 
Ruimtelijk-functionele visie 
Uit een stedenbouwkundige analyse van het centrumgebied van Venlo blijkt dat in het 
aandachtsgebied Q4 naast de drugsproblematiek en de leegstand in de zogenoemde Duitse 
Hoek, tevens sprake is van ernstige stedenbouwkundige knelpunten. De 
stedenbouwkundige analyse en het behoefteonderzoek van RIGO vormen startdocumenten 
voor de op te stellen ruimtelijk-functionele visie met financiële verkenning. Hiervoor wordt 
AWG Architecten aangesteld, die samen met de partners in Vast&Goed de visie en 
verkenning opstelt. Tevens heeft hiervoor afstemming plaatsgevonden met de betrokken 
vakdisciplines, met de klankbordgroep Q4 en met de Commissie Stadskwaliteit. In maart 
2004 is over de ruimtelijk-functionele visie voor Q4 een inspraakprocedure georganiseerd. 
 
In de Klankbordgroep zijn vertegenwoordigd: het Wijkoverleg Venlo Centrum; de 
Stichting Ondernemers Binnenstad Venlo; Horeca Nederland/afdeling Venlo; een cultureel 
onderneemster; bureau Wijkgerichte Aanpak; Politie/basiseenheid Venlo-Centrum; Hektor; 
en bureau Communicatie. Voor de Klankbordgroep Q4 is een onafhankelijk moderator en 
voorzitter aangesteld. In die hoedanigheid leidt hij de verschillende presentaties en 
vergaderingen met derden (zoals belangengroeperingen), waaronder informatieavonden en 
de inspraakprocedure over de ruimtelijk-functionele visie. 
 
De visie gaat uit van het onderstaande (indicatieve) programma: verwerving en sloop van 
230 objecten/eigendommen (waaronder ongeveer 100 woningen, waarvan er zo'n 50 
daadwerkelijk als woning in gebruik zijn); 500 nieuwe woningen (gedifferentieerd); 4.500 
m² voorzieningen (commercieel, dienstverlening, cultuur, et cetera); sloop van de bestaande 
stadskantoren (Peperstraat en Kwietheuvel); herinrichting van 80.000 m² openbare ruimte; 
toevoeging van 12.000 m² groenvoorzieningen; toevoeging 20.000 m² ondergrondse 
parkeervoorzieningen voor bewoners en bezoekers; en nieuwbouw van 16.000 m² 
stadskantoor (voor 600 werknemers) (waneer het stadskantoor naar een locatie buiten Q4 
verhuist komen er 100 woningen en 1.500 m² voorzieningen extra). Het geheel zal een 
totale investering vragen van 144 miljoen euro (exclusief nieuwbouw stadskantoor, 
waarvan de kosten globaal worden geraamd op 60 miljoen euro). 
 
Financiën 
Op basis van de ruimtelijk-functionele visie Q4 is medio 2003 een financiële verkenning 
opgesteld, bestaande uit een indicatieve grond- en opstalexploitatie gebaseerd op het 
hierboven vermelde programma. Het geraamde plantekort bedraagt 30 miljoen euro (netto 
contante waarde 1 juli 2003).  Voor dit plantekort zijn in totaal voor 16.,2 miljoen euro 
dekkingsmiddelen beschikbaar (NCW 1 juli 2003). Er resteert dus een ongedekt tekort van 
bijna 14 miljoen euro. 
 
Naast Hektor worden ook via andere overheidskanalen (financiële) middelen beschikbaar 
gesteld. In 2003 geeft het ministerie van VROM een subsidie voor Q4 op grond van het 
Innovatie Programma Stedelijke Vernieuwing (IPSV) voor een bedrag van 5 miljoen euro. 
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In de subsidiebeschikking wordt de bijdrage voor Q4 overigens niet alleen aan realisering 
van de ruimtelijk-functionele visie voor Q4 gekoppeld, maar ook aan de doelstellingen van 
Hektor en Achilles. Daarnaast is Q4 in 2003 aangewezen als één van de 56 prioritaire 
wijken waarover de minister van VROM met de betrokken gemeenten 
verstedelijkingsafspraken wil maken in het  GSB/ISV-programma voor de periode 2005 tot 
en met 2009. Verder maakt de gemeente Venlo binnen het Investeringsbudget Stedelijke 
Vernieuwing tot en met 2004 en het budget voor de komende ISV-periode 2005 tot en met 
2009 in totaal 4 miljoen euro vrij voor dekking van het plantekort voor Q4. 
 
Overige aspecten 
Tijdens de ontwerpfase is onder meer de invoering van een leefmilieuverordening 
onderzocht voor de aandachtsgebieden Hektor en de aangrenzende 'uitwaaigebieden'.  Van 
invoering hiervan is afgezien, omdat dit instrument beperkte mogelijkheden biedt ten 
aanzien van bestaande activiteiten (overgangsrecht) en er onvoldoende 
handhavingcapaciteit is. Bovendien bieden de wetten Victor en BIBOB verschillende 
handhavingsmogelijkheden. 
 
Wel heeft de gemeente in Q4 de volgende juridische/planologische instrumenten ingezet: 
voorkeursrecht gevestigd op 18 december 2002; voorbereidingsbesluit genomen op 9 juli 
2003 en 4 september 2004; structuurplan medio 2004 in procedure gebracht. Maart 2005 
vindt de vaststelling door de gemeenteraad plaats, evenals de bestendiging van het 
voorkeursrecht. 
 
 
5.4 VROM-Impulsteam 
 
In het kader van de 56-Wijkenaanpak is in 2003 in Q4 een zogenoemd VROM-Impulsteam 
ingezet. In het rapport 'De Lokroep' concludeert het Impulsteam dat in de binnenstad van 
Venlo van een aanzienlijke problematiek sprake is: "in Venlo cumuleert de geconcentreerde 
problematiek van een  grote stad met die van een grensgemeente" (ministerie van VROM 
2003). Om deze problematiek doeltreffend aan te kunnen pakken zal de stad volgens het 
Impulsteam een aantal vergaande besluiten moeten nemen. De risico’s voor 
planontwikkeling worden door het Impulsteam bij de overheid gelegd. Dit betekent dat de 
stad deze opgave niet alleen aankan en Venlo uitgebreide steun van rijk en provincie nodig 
heeft. 
 
Gezien de informatie waarop het team aangeeft zich te baseren, worden in het rapport soms 
nogal boude uitspraken gedaan. Toch, of wellicht juist hierdoor, heeft het rapport voor de 
nodige ontwikkelingen gezorgd. Knelpunten en spanningsvelden zijn voor de betrokkenen 
helder geworden, waardoor duidelijk werd dat er nu concrete beslissingen moesten worden 
genomen. Eén van de resultaten was het verplaatsen van twee coffeeshops uit Q4 naar de 
periferie (locatie Schwanenhaus). Daarnaast heeft de gemeente medio 2004 voor de 
herstructurering in Q4 een projectdirecteur aangesteld. 
 
Naast deze meer directe resultaten heeft het rapport van het Impulsteam ook indirect 
gevolgen gehad. Zo is de ruimtelijk-functionele visie voor Q4 aanvaard met daarbij de 
vaststelling dat dit budgettair neutraal dient te worden gerealiseerd. Dit houdt in dat er géén 
extra gemeentelijke middelen meer worden vrijgemaakt voor het geraamde plantekort 
boven de reeds gereserveerde dekkingsmiddelen uit Grondbedrijf, reserve Vast & Goed en 
ISV. Dit hangt samen met de opgave om ook een nieuw stadskantoor te realiseren. Verder 
hebben de gemeente Venlo en de Woningstichting Venlo-Blerick eind 2004 samen een 
afsprakenkader voor Q4 ondertekend om tot een concreet uitvoeringsprogramma te komen. 
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Bovendien is de problematiek van Q4 nu bij de provincie Limburg duidelijk op de agenda 
gezet, waardoor de kansen op ondersteuning door de provincie groter worden. Verder is de 
betrokkenheid van (bonafide) partijen als bewoners, ondernemers en andere belang-
hebbenden in Q4 toegenomen, waarbij de klankbordgroep Q4 een steeds structurelere rol 
krijgt. Daarnaast hebben er wekelijkse discussieavonden (50-60 deelnemers per week) over 
de toekomst van Q4 plaatsgevonden.1 
 
Alhoewel de gemeenteraad begin 2004 instemt met de uitwerking van de voorstellen van 
het Impulsteam, plaatst zij wel kanttekeningen bij de financiële dekking van de plannen. 
Mede daarom heeft het college een eigen second opinion laten uitvoeren. Hieruit komen 
enkele kritische factoren naar voren, die aan Vesteda en Woningstichting Venlo-Blerick 
zijn voorgelegd. Beide partners geven aan het niet prettig te vinden dat de gemeente zonder 
overleg met hen de second opinion heeft laten uitvoeren. Het blijkt dat de gemeente en 
Vesteda het niet eens kunnen worden over de condities van de prestatieovereenkomst voor 
de herontwikkeling van Q4. Er is verschil van mening over het te realiseren programma in 
Q4 in relatie tot de maat en schaal van de stad en de marktontwikkelingen in de stad. Dit 
betekent dat oktober 2004 wordt vastgesteld dat de samenwerking met Vesteda niet kan 
worden gerealiseerd. De Woningstichting Venlo-Blerick geeft aan wel verder te willen 
praten over een heroriëntatie op het programma voor Q4. Eind 2004 besluiten gemeente en 
Woningstichting Venlo-Blerick samen verder te gaan met de uitvoering van de 
herstructurering van Q4. 
 
 
5.5 Verwerven panden en herbestemmingen 
 
Voor verwervingen binnen het vastgoedspoor heeft de gemeenteraad in 2001 8 miljoen 
gulden (3,6 miljoen euro) aan financiële middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen 
dienen te worden aangewend voor de dekking van een eventueel c.q. uiteindelijk resterend 
exploitatietekort. Van deze middelen is eind 2004 nog 2,9 miljoen euro beschikbaar. De 
gemeenteraad zal in 2005 worden voorgesteld deze reserve in te zetten voor de dekking van 
het plantekort binnen Q4.  
 
In 2001 zijn door de gemeente op drie locaties panden gekocht, twee locaties in Q4 en één 
locatie aan de Straelseweg, juist ten noorden van de Binnenstad. Het kopen van 33 panden, 
zes bedrijfsruimten (vijf winkelpanden en één horecapand), 24 appartementen, drie 
bovenwoningen en garageboxen, vergde een investering voor aankoop en 
ontwikkelingskosten voor herbestemming van in totaal 5,3 miljoen euro. Daarnaast huurt 
de gemeente op twee locaties twee bedrijfsruimten (horeca) en een bovenwoning. De huur 
van deze panden bedraagt 91 euro per m2/per jaar.  
 
In februari 2002 stelt het College van B&W de verwervingsstrategie van Hektor vast, 
hetgeen inhoudt dat voor drugspanden een terughoudend aankoopbeleid wordt gevoerd. De 
verwerving van vastgoed in Q4 dient passief en passend binnen de ruimtelijk-functionele 
visie plaats te vinden en onder de reguliere voorwaarden (zoals taxatierapport en 
bodemonderzoek).  In 2002 is door de gemeente één pand aangekocht aan de Valuasstraat 
in Q4. Het pand, een magazijn met bovenwoning, is voor 155.000 euro gekocht met een 
jaarlast voor de gemeente van 11.625 euro.  
 
In 2003 zijn door de gemeente op 13 locaties 16 panden van 11 verschillende eigenaren 
gekocht. Alle locaties liggen in Q4, met name in de Bergstraat en de Valuasstraat, of 
                                                 
1 Door bezwaren van de plaatselijke horeca zijn deze stopgezet, alhoewel de belangstelling nog steeds groot 
was. 
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grenzen er aan, zoals enkele aangekochte panden en een strook bouwgrond aan de Noord 
Buitensingel. In totaal is voor 2,7 miljoen euro aan panden en onbebouwde grond gekocht. 
De jaarlast voor de gemeente is in totaal 158.877 euro. Over de herbestemming van de 
panden is nog geen definitieve beslissing genomen. Voorlopig wordt getracht de woningen 
tijdelijk te verhuren. 
 
In 2004 zijn door de gemeente op 15 locaties 18 panden van 15 verschillende eigenaren 
gekocht. Alle locaties liggen in Q4, met name in Helschriksel, Maaskade en Parkstraat. In 
totaal is voor 2,7 miljoen euro aan panden en onbebouwde grond gekocht. De jaarlast voor 
de gemeente is in totaal 197.150 euro. Over de herbestemming van de panden is nog geen 
definitieve beslissing genomen. Eén pand aan de Helschriksel is na aankoop gesloopt. Dit 
pand was dermate slecht dat het een gevaar vormde voor de directe omgeving. De sloop 
van een ander pand aan de Helschriksel is uitgesteld in afwachting van een oplossing voor 
mogelijke beschadiging van de gevel van het belendende pand. Verder zijn enkele panden 
in bewoonde staat gekocht en zijn enkele panden al geruime tijd bij de antikraakstichting 
Camelot in beheer. De overige verworven panden worden, indien mogelijk, marktconform 
verhuurd. Hiervoor is een zogenoemde verhuurconstructie opgesteld door de gemeente. Het 
eerste pand kan per 1 juni 2005 in tijdelijke verhuur worden gegeven.  
 
Globaal samengevat heeft de gemeente de volgende deelprojecten in uitvoering genomen 
en deels gerealiseerd: de Commissaris, in samenwerking met ontwikkelaar BAM Vastgoed 
BV (oplevering begin 2004); Justitiekantoor Straelseweg (in mei 2002 in gebruik 
genomen); Projectbureau Vast&Goed Maasschriksel 13 (in februari 2002 in gebruik 
genomen); en Kantoor Stadswachten Maaskade 29 (in juli 2002 in gebruik genomen). 
Daarnaast heeft de gemeente tot oktober 2004 in Q4 32 objecten (woningen en 
bedrijfsruimten) verworven, deels in overleg met de private partners Vesteda en 
Woningstichting Venlo-Blerick. Tevens heeft Vesteda de locaties De Lunet (hoek 
Puteanusstraat/Ginkelstraat) overgenomen van TRS ontwikkelgroep en gerealiseerd (11 
appartementen, commerciële ruimte opgeleverd in 2003) en de woningen inclusief 
bijhorend deel van de garage in De Commissaris (30 huurappartementen) gekocht van 
ontwikkelaar BAM Vastgoed. Ten slotte heeft Woningstichting Venlo-Blerick een 
belangrijke rol gespeeld in de uitplaatsing van twee gedoogde coffeeshops in Q4 naar de 
locatie Schwanenhaus aan de Bevrijdingsweg. 
 
 
5.6 Voortgang 
 
Venlo heeft als centrumstad in een dunbevolkte (Nederlandse) regio te maken met het 
fenomeen gebrek aan schaarste, oftewel de combinatie van een behoudende vraag en 
voldoende ruimte en aanbod. Dit gebrek aan schaarste vereist een goede afstemming en 
afweging van keuzes in programma, locaties en fasering. Daarvoor wil men eind 2004 een 
gedegen en/of aanvullend marktonderzoek laten uitvoeren naar binnenstedelijke functies in 
het Stedelijk Centrum, waaronder Q4. Op basis daarvan zal de ruimtelijk-functionele visie 
verder worden uitgewerkt om vervolgens met marktpartijen te overleggen over realisatie.  
 
Duidelijk is dat de oorspronkelijke planning, om medio 2003 de ontwerpfase te hebben 
afgerond en vanaf dat moment de ontwikkelfase te starten om de visie verder uit te werken 
en tot stand te brengen (in 2010), niet is gerealiseerd. De omvang van de noodzakelijke 
ruimtelijk-functionele aanpak van Q4 was bij de vaststelling van de projectopdracht niet 
goed te voorzien. Toen de omvang aanzienlijk bleek, is de ontwerpfase twee maal met een 
half jaar verlengd. Het gehele proces heeft nog verdere vertraging opgelopen door onder 
meer het uitstappen van Vesteda in de loop van 2004. Daarnaast vormt het grote plantekort 
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van de ruimtelijk-functionele aanpak (30 miljoen euro, netto contante waarde 1 juli 2003) 
een extra drempel voor de start van de ontwikkelfase (realisatiefase). Hiervoor was eerst 
inzicht in de financiële haalbaarheid c.q. dekking nodig. 
 
Naar verwachting zal de ontwerpfase medio 2005 worden afgerond met de oplevering van 
het wijkontwikkelingsplan dat voor de zomervakantie in de gemeenteraad zal worden 
behandeld. Dit plan zal de basis zal vormen voor de verdere uitwerking van de 
grondexploitatie en een bestemmingsplan.  
 
Volgens betrokkenen is voortzetting van de samenwerking tussen de veiligheidspartners 
binnen Hektor de komende jaren noodzakelijk om de gewenste veranderingen binnen Q4 
tot stand te kunnen brengen. Processen van herstructurering beslaan meerdere jaren voordat 
de eerste resultaten zichtbaar en merkbaar worden. De voortzetting van de driesporen 
aanpak van Hektor is dan ook nodig om de grip op het vastgoed niet te verliezen. Door de 
intensieve handhaving en de uitplaatsing van twee coffeeshops lijkt het woon- en 
leefklimaat in Q4 aanzienlijk te zijn verbeterd. Wanneer de intensieve handhaving van 
Hektor wegvalt is de kans groot dat de drugshandel terugkeert in het vastgoed van Q4. Dit 
zal volgens betrokkenen grote, negatieve gevolgen voor de herstructurering van het gebied 
hebben. 
  
In tegenstelling tot Vesteda heeft Woningstichting Venlo-Blerick besloten de 
samenwerking met de gemeente Venlo in Q4 voort te zetten. De woningstichting gaat 
vooralsnog uit van een nieuwbouwprogramma van 150 huurwoningen met een gemiddelde 
maandhuur van 650 euro. De woningstichting wil haar inspanningen concentreren in en 
rond de zogenoemde Middenblokken, waar de herstructurering zich met name richt op 
behoud, herstel, herbestemming en chirurgische ingrepen. Particulier opdrachtgeverschap 
behoort daarbij eveneens tot de mogelijkheden. In het Middenblok rond de Bergstraat, waar 
de woningstichting woningbezit heeft en de gemeente inmiddels een aantal panden heeft 
aangekocht, kan met de herstructureringsopgave op korte termijn begonnen worden. De 
woningstichting heeft aangegeven bereid te zijn om op basis van afspraken met de 
gemeente en de Klankbordgroep Q4 het aangekochte vastgoed in Q4 te gaan beheren. 
Daarnaast kunnen per deellocatie en/of programmaonderdeel op basis van het 
ontwikkelingsplan met andere marktpartijen samenwerkings- of realisatieovereenkomsten 
gesloten worden. 
 
 
5.7 Resumé 
 
Het traject Vast & Goed is opgezet om de negatieve ontwikkelingen van de vastgoedsector 
en de openbare ruimte in de binnenstad een halt toe te roepen. Door actief beheer, 
herbestemming en herontwikkeling van zwakke delen moet in 2010 weer sprake zijn van 
een veilig en aantrekkelijk stadscentrum. Als eerste wordt een Centrum 
Ontwikkelingsmaatschappij (COM) ingesteld, een publiek-privaat samenwerkingsverband 
tussen gemeente en de belegger Vesteda en Woningstichting Venlo-Blerick. De activiteiten 
worden vervolgens, conform het projectplan, opgeknipt in twee fasen: 1. de ontwerpfase; 
2. de ontwikkelfase. 
 
In de ontwerpfase zijn verschillende inventariserende onderzoeken verricht en is een 
ruimtelijk-functionele visie opgesteld. In het betreffende onderzoek voor Q4 is bij wonen 
vooral gedacht aan vervanging van de bestaande voorraad. Daarnaast is gedacht aan 
verplaatsing, opwaardering of vervanging van bestaande kantoorruimte, aangevuld met 
buurtwinkels en speciaalwinkels. In aanvullende onderzoeken is geconcludeerd dat in de 
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verschillende deelgebieden een goede afstemming van woonmilieus, doelgroepen en 
fasering dient plaats te vinden. Bovendien dient de drugsproblematiek opgelost te worden, 
zal de aanpak succesvol kunnen zijn. Vervolgens is een ruimtelijk-functionele visie met 
financiële verkenning opgesteld. De investering bedraagt in totaal 144 miljoen euro 
(exclusief kosten stadskantoor van 60 miljoen euro). 
 
Er zijn door de gemeente verschillende instrumenten ingezet: voorkeursrecht; 
voorbereidingsbesluit; structuurplan. Afgezien is van een leefmilieuverordening, mede 
omdat de wetten Victor en BIBOB verschillende handhavingsmogelijkheden bieden (zie 
ook hoofdstuk 4). Verder heeft de gemeente verschillende deelprojecten in uitvoering 
genomen en gerealiseerd, deels in overleg met Vesteda en Woningstichting Venlo-Blerick. 
Daarnaast heeft Vesteda enkele locaties gekocht en gerealiseerd, terwijl Woningstichting 
Venlo-Blerick belangrijk is geweest bij de uitplaatsing van twee coffeeshops. 
 
In 2001 zijn voor 5,3 miljoen euro 33 panden aangekocht. Daarnaast worden twee 
bedrijfsruimten en een bovenwoning gehuurd. In 2002 is door de gemeente één pand 
gekocht voor 155.000 euro. 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. Voor de meeste panden en onbebouwde grond is over 
de herbestemming nog geen definitief besluit genomen. 
 
In het kader van de 56-wijkenaanpak is in 2003 in Q4 een zogenoemd VROM-Impulsteam 
ingezet, dat concludeert dat in de binnenstad van Venlo van een aanzienlijke problematiek 
sprake is. Na het verschijnen van het rapport van het Impulsteam zijn twee coffeeshops uit 
Q4 verplaatst naar de periferie en heeft de gemeente medio 2004 voor de herstructurering in 
Q4 een projectdirecteur aangesteld. Daarnaast is de betrokkenheid van de verschillende 
partijen vergroot. 
 
In de loop van 2004 blijken de gemeente en Vesteda het niet eens te kunnen worden over de 
condities van de prestatieovereenkomst voor de herontwikkeling van Q4. Eind oktober 
2004 wordt vastgesteld dat de samenwerking met Vesteda niet kan worden gerealiseerd. 
Wel besluiten eind 2004 gemeente en Woningstichting Venlo-Blerick samen verder te gaan 
met de uitvoering van de herstructurering van Q4. Op basis van een marktonderzoek eind 
2004 naar binnenstedelijke functies in het stedelijk centrum, wordt de ruimtelijk-
functionele visie verder uitgewerkt om vervolgens met marktpartijen te overleggen over 
realisatie. 
 
In relatie tot de beleidsveronderstellingen over hetgeen zou moeten plaatsvinden, kan 
worden vastgesteld dat er zich knelpunten hebben voorgedaan, waardoor vertragingen zijn 
opgetreden, maar dat de beoogde inspanningen grotendeels zijn gerealiseerd. 
Waarschijnlijk wordt de ontwerpfase begin 2005 afgerond met het wijkontwikkelingsplan, 
dat de basis vormt voor de verdere ontwikkeling van de grondexploitatie en een 
bestemmingsplan. Volgens de betrokkenen is de intensieve handhaving van Hektor 
noodzakelijk om de gewenste verandering te kunnen realiseren. 
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6. COFFEESHOPBELEID 
 
 
 
In begin jaren negentig is door de gemeente Venlo een actief sluitingsbeleid ten aanzien 
van koffieshops gevoerd vanwege de grote overlast die de verkooppunten (39 locaties in 
1991) met zich meebrachten (Gemeente Venlo 1995). Door het invoeren van een 
overlastverordening en een nieuw vergunningensysteem voor de vestiging en exploitatie 
van coffeeshops zijn in 1995 nog vijf officieel gedoogde coffeeshops over (Snippe e.a. 
2004a). Diverse voormalige koffieshops blijken de bedrijfsvoering te hebben gewijzigd in 
een café of cafetaria, waar de verkoop van cannabis echter onverminderd wordt voortgezet. 
De niet-gedoogde verkooppunten van cannabis zijn bovendien veelal in de omgeving van 
de gedoogde coffeeshops gevestigd.  
 
Beperking van het aantal verkooppunten leidde echter eind jaren negentig  tot een toename 
van overlast van dealpanden, straatdealers en drugsrunners, met name in het gebied Q4. 
Daarnaast concentreerde de toenemende stroom van Duitse softdrugstoeristen zich nu 
vooral op de vijf gedoogde coffeeshops, hetgeen extra verkeers- en parkeeroverlast rondom 
deze shops in de binnenstad met zich meebracht. Betrokkenen stelden vast dat de scheve 
verhouding tussen vraag en aanbod deels de problemen veroorzaakte en dat een nieuw 
coffeeshopbeleid wellicht noodzakelijk was. Voor het Integraal Veiligheidsbeleid is daarom 
in 2000 onder drugskopers en drugsshops de mogelijkheid van uitbreiding van het aantal 
coffeeshops onderzocht (Gemeente Venlo 1999).  
 
Het realiseren van twee extra, perifeer gelegen verkooppunten van softdrugs (bij wijze van 
experiment) wordt in de startnotitie 'Drugsoverlast en criminaliteit' gezien als een adequaat 
middel om het gedoogde aanbod verder te reguleren (Gemeente Venlo 2000). De beoogde 
effecten zijn daarbij de bezoekersstroom naar het centrum van drugskopers te reduceren 
dan wel om te buigen en de aantrekkelijkheid van Venlo voor de handel in sofdrugs te 
verminderen. In het project Hektor wordt de maatregel verder uitgewerkt.  
 
In dit hoofdstuk over het coffeeshopbeleid worden aan de hand van bestudeerde 
documenten en gesprekken met vertegenwoordigers van de betrokken organisaties de 
ontwikkelingen en inspanningen binnen dat spoor van Hektor besproken. In de eerste 
paragraaf komen de uitgangspunten (plannen) aan bod, gevolgd door de daadwerkelijke 
uitvoering. Vervolgens worden de verplaatsing van de coffeeshops en de samenwerking - 
onderdelen van de uitvoering - behandeld. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een resumé. 
 
 
6.1 Plannen 
 
Voor de start van het project wordt aanvankelijk vooral gedacht aan de uitbreiding van het 
aantal gedoogde coffeeshops met twee extra locaties. Ook in de 'Bestuursopdracht Hektor’ 
blijkt dat bij aanpassing van het coffeeshopbeleid kan worden gedacht aan het beheren en 
controleren van overlastgevende panden en een uitbreiding met twee coffeeshops, waarbij 
de periferie van de gemeente Venlo als mogelijke locatie voor de vestiging wordt genoemd 
(Gemeente Venlo 2001b). Door de eventuele uitbreiding van het aantal coffeeshops wordt 
in de bestuursopdracht rekening gehouden met een mogelijke verplaatsing van de 
problematiek naar omliggende gemeenten.  
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Beoogde doelstellingen 
De beoogde doelstelling van het coffeeshoptraject is om Venlo minder aantrekkelijk te 
maken voor de handel in softdrugs, onder meer door het terugdringen van het aantal kopers 
van drugs en het aantal verkooppunten om zo de daarmee samenhangende overlast en 
criminaliteit terug te dringen.1 Hiertoe dienen niet gedoogde verkooppunten te worden 
gesloten. De bestuursopdracht spreekt verder van het blijvend plaats bieden aan vijf 
gedoogde coffeeshops (staand beleid) en voorwaarden te scheppen voor de vestiging van 
twee perifeer gelegen verkooppunten van softdrugs. De twee nieuwe, als experimenteel 
bedoelde coffeeshops zouden zich vooral moeten richten op kopers van softdrugs die niet 
verder in Venlo willen verblijven. Met deze twee extra verkooppunten wordt beoogd de 
bezoekersstroom naar de Binnenstad af te buigen en te reduceren. Om te realiseren dat 
kopers daadwerkelijk bij de officieel gedoogde verkooppunten terecht komen wordt verder 
gedacht aan de introductie van een keurmerk voor gedoogde coffeeshops. 
 
Het uit te voeren coffeeshopbeleid zou volgens sleutelinformanten uiteindelijk de oplossing 
moeten zijn voor de gehele drugsproblematiek. Actief handhaven zonder uitvoering te 
geven aan het door de raad vastgestelde coffeeshopbeleid lijkt zinloos. 
 
Binnen het coffeeshoptraject zijn voor de beginperiode (2001-2002) zes deelprojecten 
beoogd: 

• wegingsmodel locaties: een beoordelingsprotocol op grond waarvan alternatieve 
locaties beoordeeld kunnen worden; 

• locatievoorstel: na vaststelling van het wegingsmodel zal een aantal locaties ter 
beoordeling worden voorgelegd; vergunning: eventuele aanpassing van de 
bestaande vergunning voor gedoogde coffeeshops. In zekere zin is er sprake van 
een keurmerk; 

• strategische communicatiecampagne: het geleiden en verminderen van de stroom 
Duitse toeristen vraagt om een campagne over de grens; 

• grenssteden reader: opgedane ervaringen en kennis vastleggen in een reader 
waarmee andere steden hun voordeel kunnen doen; 

• dialoog met Duitsland: Venlose benadering uitdragen aan bestuurders en 
professionals in Duitsland. 

 
Beoogde organisatie 
De grondslagen van de organisatie van de verschillende trajecten is vastgelegd in de 
bestuursopdracht van Hektor. In het coffeeshoptraject zijn de beoogde partners van de 
gemeente de politie en het OM. Daarnaast zou frequent moeten worden overlegd met onder 
meer eigenaren van coffeeshops, politie en het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs 
(CAD)2, het zogenoemde coffeeshopoverleg. Het coffeeshoptraject kent verder een 
projectmanager, die medewerker is van de gemeente. Hij is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het traject, terwijl de programmamanager hem op beleidsniveau bijstaat. De 
formatieplaats voor de uitvoering van het coffeeshoptraject is bepaald op 0,3 fte en zou 
moeten worden gefinancierd door de gemeente Venlo. Verder zullen medewerkers van 
verschillende gemeentelijke diensten bij het coffeeshopbeleid worden betrokken, zoals een 
medewerker van de afdeling openbare orde die zich bezighoudt met het  
vergunningenbeleid.  
 
 
 

                                                 
1 Bestuursopdracht Hektor, pagina 9. 
2 Het CAD is sinds 1 januari 2004 onderdeel van de GGZ Groep Noord- en Midden-Limburg. 
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6.2 Daadwerkelijke uitvoering 
 
Van de drie trajecten binnen Hektor is het coffeeshoptraject het minst ontwikkeld. Vanwege 
de politieke terughoudendheid in de beginperiode heeft het traject tot halverwege 2003 
nagenoeg stil gelegen. Van een actief samenwerkend netwerk was tot die tijd geen sprake, 
ook omdat alleen de gemeente aan het coffeeshoptraject werkte.  
 
Politieke terughoudendheid 
Zoals blijkt uit de beleidsveronderstellingen heeft de uitvoering van het project voldoende 
politiek draagvlak nodig. Op het moment dat de bestuursopdracht werd uitgevaardigd 
(2001) lijkt het klimaat voor uitbreiding van het aantal coffeeshops gunstig. De diverse 
politieke partijen staan achter het plan voor uitbreiding van het aantal gedoogde 
verkooppunten. Door landelijke en internationale politieke ontwikkelingen is daarna de 
tendens echter omgeslagen van uitbreiding naar beperking van het aantal coffeeshops. 
 
Een aantal in de tijd – toevallig – dicht op elkaar volgende ontwikkelingen hebben, hetzij 
direct dan wel indirect, bijgedragen aan de stagnatie in de ontwikkeling van het 
coffeeshoptraject. Belangrijk is het regeerakkoord van het in 2002 aangetreden kabinet 
Balkenende en de nadien totstandgekomen Cannabisbeleidsbrief van de regering. Deze 
beide documenten bevatten – op een aantal punten – een duidelijke heroriëntatie van het 
rijksbeleid ten aanzien van coffeeshops. Met name relevant in dit verband is het streven om 
coffeeshops in grensgebieden terug te dringen. Ook speelde op een gegeven moment mee 
(in ieder geval voor de rijksoverheid) dat de medio 2001 in lokale maar ook internationale 
kranten gebezigde term McDope’s als duiding voor de te verplaatsen coffeeshops zijn weg 
vond in een kritische brief van de International Narcotics Control Board van de Verenigde 
Naties. Bovendien werd tezelfdertijd in EU verband juist onderhandeld over het 
Kaderbesluit Illegale Drugshandel (EU wetgeving), waardoor andermaal internationaal de 
aandacht op de meer specifieke aspecten van het Nederlandse drugsbeleid werd gevestigd. 
Deze negatieve beeldvorming heeft geleid tot een voorzichtigere visie bij de lokale politiek. 
Twee politieke ontwikkelingen die zich in de beginperiode van Hektor voordoen, hebben 
consequenties voor het Venlose coffeeshopbeleid gehad: nationaal door de omslag in het 
politieke bestel na de verkiezingen in 2002 en internationaal door de opnieuw opgelaaide 
discussie over de strafmaat van drugsdelicten. De Europese Unie lijkt zich daarbij tegen het 
Nederlandse drugsbeleid te keren.  
 
Voor de besluitvorming op lokaal niveau is het veranderde standpunt van de CDA-fractie in 
de gemeente Venlo uiteindelijk van groter belang voor de vertraging die ontstond. Na de 
lokale verkiezingen in 2002 staat zij een repressief beleid tegen coffeeshops voor, hetgeen 
nu ook wordt gesteund door andere partijen. Dit heeft volgens de sleutelinformanten tevens 
te maken met de spagaat van met name de minister van Justitie (CDA), die enerzijds het 
coffeeshopbeleid van Venlo en de plannen van Hektor steunt, maar anderzijds tegen 
plannen is om in grensgebieden verkooppunten van softdrugs voor de buitenlandse vraag te 
faciliteren. Deze vertraging heeft volgens geïnterviewden een demotiverend effect op de 
uitvoering van het traject gehad.   
 
Omslagpunt 
De CDA-fractie van de gemeente Venlo verkondigt medio 2003 het standpunt dat slechts 
twee coffeeshops naar de periferie kunnen verhuizen indien er twee in het centrum 
verdwijnen. Dit plan wordt deels door de andere partijen gedragen. Dit betekent echter een 
aanzienlijke wijziging van de voorgestane aanpak uit de bestuursopdracht, waarin 
uitbreiding en niet alleen verplaatsing van het aantal coffeeshops wordt voorgestaan. Na de 
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zomervakantie in 2003 komt de besluitvorming omtrent het coffeeshoptraject in een 
versnelling terecht. Hiervoor kunnen verschillende redenen worden genoemd. 
 
Coffeeshopeigenaren en handhavers geven aan dat de druk op de bestaande coffeeshops 
steeds groter wordt, hetgeen meer overlast oplevert. Dit vraagt ook extra 
handhavingcapaciteit. Bovendien blijkt dat door de drukte bij de gedoogde coffeeshops het 
alternatief (kopen bij een illegaal verkooppunt) steeds aantrekkelijker wordt voor 
drugskopers.  

 
Eind 2003 roepen enkele uitspraken van minister Donner over het slechts gedogen van de 
verkoop van softdrugs aan Nederlandse ingezetenen wederom een aantal (pers-)reacties op. 
In de officiële reactie naar de pers stelt de gemeente dat wanneer de Duitse drugskopers 
worden geweerd in de gedoogde coffeeshops, zij de illegale markt zullen opgaan, waardoor 
Venlo in feite weer terug bij af is. Regulering van de stroom bij de gedoogde coffeeshops is 
daarom een betere optie.  
 
In december 2003 verschijnt het rapport ‘De Lokroep’ van het Impulsteam van het 
ministerie van VROM. Hierin wordt gesteld dat onmiddellijk in de drugshandel in de 
binnenstad geïntervenieerd dient te worden. Hieronder verstaat het Impulsteam de 
afbuiging van de drugshandel en de stroom Duitse drugstoeristen naar een perifere 
gedoogzone. De transformatie (zowel stedenbouwkundig als qua leefbaarheid en 
veiligheid) van het gebied Q4 dreigt volgens dit rapport te mislukken indien niet aan deze 
voorwaarde wordt voldaan. Uitplaatsing van de drugshandel wordt gezien als een legitiem 
doel, hetgeen bovendien als voorbeeldfunctie voor andere steden kan dienen (Impulsteam 
ministerie van VROM 2003). Het rapport en vooral de hierin voorgestelde strategie - ‘het is 
nu of nooit, alles of niets’ - heeft sterke invloed gehad op de besluitvorming. Dit blijkt ook 
uit de raadsconsultaties van het gemeentebestuur: eind december 2003 stelt de gemeente 
Venlo een taskforceteam samen, zoals voorgesteld in de rapportage van VROM, die in zeer 
korte tijd diverse mogelijkheden aftast. Dit heeft een kettingreactie tot gevolg gehad, 
waarbij uiteindelijk een principeovereenkomst met de exploitant van Oase en Roots is 
overeengekomen. 
 
Door het vertrek van de coffeeshops uit het centrum wordt daarnaast een belangrijke 
barrière weggenomen voor grootschalige stadsvernieuwing in het gebied Q4. De 
aanwezigheid van coffeeshops maakte het voor investeerders niet aantrekkelijk om met de 
gemeente mee te werken aan de noodzakelijke zware ruimtelijke en programmatische 
ingrepen in het gebied.3  
 
Reguleren bestaand aanbod 
Naast het verplaatsen van twee coffeeshops richting de periferie is het coffeeshopspoor van 
Hektor tevens gericht op het reguleren van het bestaande aanbod van de vijf gedoogde 
coffeeshops. Hiertoe beschikt de gemeente over een coffeeshopbeleid waarin onder andere 
de zogenoemde AHOJ-G criteria zijn opgenomen (zie ook Bieleman e.a. 2005).4 Het 

                                                 
3 Zo stelt de woningcorporatie Vesteda, voormalige partner binnen Hektor, in een brief aan de 
gemeenteraad in mei 2003, dat de door hun geplande investeringen alleen zullen worden gedaan op 
voorwaarde dat de gedoogde coffeeshops in het gebied Q4 op korte termijn verdwijnen.  
4 De AHOJ-G criteria zijn landelijk geldende voorwaarden waaronder niet (strafrechtelijk) wordt 
opgetreden tegen de verkoop van softdrugs vanuit (gemeentelijk gedoogde) coffeeshops: geen 
Affichering; geen verkoop van Harddrugs; geen Overlast; geen verkoop en toegang aan Jeugdigen 
(tot 18 jaar); en geen verkoop van Grote hoeveelheden (meer dan 5 gram). Daarnaast mogen in een 
gedoogde coffeeshop geen alcoholhoudende dranken worden verkocht en mag de handelsvoorraad 
drugs niet meer bedragen dan 500 gram. 
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(herhaaldelijk) overtreden van deze criteria kan leiden tot een tijdelijke sluiting van de 
coffeeshop. In 2003 is coffeeshop Huzur aan de Sloterbeekstraat voor drie maanden 
gesloten geweest vanwege de verkoop van meer dan vijf gram softdrugs aan een klant. De 
eigenaar van Oase en Roots heeft voor beide coffeeshops een waarschuwing gekregen, één 
in 2001 voor Oase en één in 2003 voor Roots, vanwege (het veroorzaken van) overlast 
rondom de coffeeshop. Ook coffeeshop Klein maar fijn heeft in 2004 een waarschuwing 
gekregen voor overlast.  
 
 
6.3 Verplaatsing coffeeshops 
 
In oktober 2002 dient de eigenaar van de coffeeshops Roots en Oase reeds een verzoek in 
tot verplaatsing van zijn coffeeshops. Als gevolg van de aanpak van de illegale verkoop van 
drugs (handhavingtraject 'Hektor') wordt het volgens hem steeds drukker bij de gedoogde 
coffeeshops. De eigenaar wil de shops graag verplaatsen naar een grotere locatie waar 
omwonenden geen overlast hebben van de coffeeshop  
 
Het PMT ziet dit verzoek als een geschikte casus om de coffeeshop(s) te verplaatsen naar 
de periferie, conform de bestuursopdracht. Het PMT is daarom in principe voor 
verplaatsing van Roots met de kanttekening dat er een grote onzekerheid is wat betreft de 
groeiende illegaliteit rond de coffeeshop. De projectmanager ziet overigens op dat moment  
weinig meerwaarde in het verplaatsen van een bestaande coffeeshop naar de periferie, ook 
omdat dit niet tot de oorspronkelijke opdracht behoorde (PMT oktober 2002). Uiteindelijk 
wordt met het verzoek, vanwege het ontbreken van een beschikbare geschikte locatie, niets 
gedaan. 
 
Na de bekendmaking van de locatie- en vestigingscriteria voor de alternatieve coffeeshops 
in de periferie (december 2003), geeft de eigenaar van Oase en Roots aan in het 
'Schwanenhaus' - een locatie nabij de Duitse grensovergang waarin op dat moment een 
chauffeursrestaurant is gevestigd - zijn activiteiten te willen voortzetten. Om speculatie of 
interventie van derden te voorkomen neemt, nadat de locatie als geschikt is beoordeeld, 
Woningstichting Venlo-Blerick een optie op het pand. De locatie wordt aan de vestiging- 
en exploitatiecriteria getoetst en er wordt een voorstel naar het College van B&W gestuurd. 
De toetsing van de locatie 'Schwanenhaus' aan de criteria is positief. De omgevingsanalyse 
van de politie bevestigt dit. B&W worden gevraagd een principebesluit te nemen, hetgeen 
zij eind december 2003 doen. 
 
In dit stadium worden tevens gesprekken gevoerd met de eigenaar van de beide 
coffeeshops Roots en Oase over de wijze waarop deze kunnen worden verplaatst. Het PMT 
stelt voorop dat voorkomen moet worden dat de pers het onderwerp verkeerd belicht en dat 
er wederom internationale aandacht komt voor de Venlose coffeeshops. Bovendien zijn er 
diverse doelgroepen bij betrokken (ministerie van Justitie, wijken, Duitse grenssteden), 
waarmee zorgvuldige en tijdige communicatie van groot belang is. 
 
Op woensdag 11 februari 2004 presenteert het College van B&W de stand van zaken van 
het uitplaatsen van de coffeeshops Roots en Oase aan de gemeenteraad. Voorafgaande aan 
de raadsbijeenkomst zijn de coffeeshopplannen tevens gepresenteerd aan de Zorggroep, 
wijkoverleg Venlo-Oost en de pers. Ten slotte is een brief naar de direct omwonenden van 
het 'Schwanenhaus', politie en justitie in de Duitse Euregio en de Tweede Kamer gegaan. 
 
Het standpunt van de minister van Justitie over de verplaatsing is niet geheel duidelijk. 
Enerzijds heeft hij zijn steun aan het drie sporen beleid van Hektor herbevestigd. 
Anderzijds blijkt echter uit zijn antwoorden op kamervragen, dat hij tegen uitbreiding van 



64 INTRAVAL - Hektor in Venlo: eindevaluatie 

coffeeshops aan de grens is. Dit heeft wederom een brede discussie binnen de 
gemeenteraad tot gevolg. 
 
Op 18 februari 2004 stemt de gemeenteraad op basis van de locatiecriteria unaniem in met 
de raadsconsultatie inzake de locatiekeuze en de verplaatsing van Oase en Roots. De 
gemeenteraad geeft echter aan behoefte te hebben aan een nadere discussie over de 
oorspronkelijke aanpak zoals vastgesteld in de bestuursopdracht Hektor, het vestigen van 
twee (extra) experimentele coffeeshops in de periferie. In juni 2004 wordt een principe-
aanvraag voor een experimentele uitbreiding van het aantal coffeeshops voorgelegd aan het 
College van B&W. B&W geven aan dat zij inzicht willen hebben in de gevolgen van de 
vestiging van Roots en Oase aan de Bevrijdingsweg voordat een definitieve uitspraak wordt 
gedaan over de vestiging van (een) extra perifere coffeeshop(s). Bureau INTRAVAL wordt 
ingeschakeld om de effecten van de verplaatsing van Roots en Oase te meten door een 
nulmeting te doen in september 2004 en een vervolgmeting een jaar later. 
 
Na deze beginseluitspraak van de gemeenteraad wordt via een A-B-C constructie, waarbij 
de woningstichting op verzoek van de gemeente een bemiddelende rol speelt, het pand 
formeel aangekocht door de coffeeshopeigenaar. De eigenaar dient voor zijn plannen tevens 
een aanvraag tot gedoogbeschikking in bij de gemeente.  
 
Besluit 
De procedure voor de coffeeshops in het Schwanenhaus is verder als volgt: 
belanghebbenden kunnen hun bedenkingen tegen de vergunningverlening inbrengen, de 
aanvraag wordt getoetst aan de gebruikelijke regelgeving, het pand moet bouwkundig 
gereed zijn, de afdeling stadstoezicht moet het pand controleren, en eerst dan kunnen de 
vergunningen worden verleend. Vervolgens staan de gebruikelijke bezwaarmogelijkheden 
tegen de vergunningen open. In de aan de exploitant van beide coffeeshops verleende 
vergunningen zijn voorwaarden opgenomen om de mogelijke overlast voor de omgeving 
zoveel mogelijk te beperken. Zo heeft de exploitant onder andere een beveiligingsbedrijf 
ingeschakeld om toezicht te houden, dient hij zwerfvuil in een straal van 100 meter rond 
zijn bedrijf op te ruimen, is de parkeerplaats goed verlicht, en wordt de parkeerplaats 
bewaakt met camera’s. 
 
Inspraak 
Maandag 16 februari 2004 vindt een informatieavond plaats voor de bewoners en bedrijven 
uit Venlo-Oost. De burgemeester geeft hier een korte toelichting op de plannen. Verder zijn 
op 22 maart 2004 en op 26 juli 2004 twee overleggen met omwonenden georganiseerd.  
 
In augustus stappen twee omwonenden naar de rechter om hun bezwaar tegen de komst van 
de coffeeshops kracht bij te zetten. De rechter wijst echter op 16 september het verzoek om 
voorlopige voorziening van deze omwonenden af. Dit betekent dat coffeeshop Oase op 27 
september 2004 en Roots op 16 november 2004 hun deuren kunnen openen.   
 
Gevolgen verplaatsing 
Uit de eerste twee voortgangsberichten Schwanenhaus valt op te maken dat er nauwelijks 
overlastmeldingen zijn gedaan. De rapportage gaat op deze wijze door tot 1 januari 2005, 
waarna de Raad middels een Raadsinformatiebrief geïnformeerd wordt over de gevolgen 
van de verplaatsing van beide coffeeshops. Ook in november en december blijkt nog steeds 
dat er nauwelijks problemen bestaan en dat er bij meldingen adequaat opgetreden wordt. Na 
de vervolgmeting door bureau INTRAVAL in september 2005 wordt meer duidelijk over de 
eventuele veranderingen na de verplaatsing van de coffeeshops (INTRAVAL 2004).  
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6.4 Samenwerking en deeltrajecten 
 
De voornaamste maatregel van het coffeeshoptraject is de uitbreiding van het aantal 
gedoogde coffeeshops in de periferie van de gemeente. Daarnaast moet een aantal 
deelprojecten worden uitgevoerd. Bij de uitvoering van het coffeeshoptraject is 
samenwerking tussen de partners onderling en met de overige trajecten van groot belang.  
 
Samenwerking 
Buiten de gemeente zijn in de beginperiode geen andere partners structureel betrokken 
geweest bij de uitvoering van het traject. Wel zijn de opgestelde locatiecriteria aan het 
Openbaar Ministerie voorgelegd (2002). Deze zijn tevens besproken met Duitse partners 
(vertegenwoordigers van gemeenten, politie en justitie). 
 
Tot halverwege 2003 is de samenwerking zeer beperkt geweest. In april 2002, bijna  een 
jaar na de start, zijn amper vorderingen gemaakt rond de twee extra te gedogen 
coffeeshops. Vanuit het traject handhaving wordt opgemerkt ‘te dweilen met de kraan 
open’. In september 2002 geeft de programmamanager aan dat de drie sporen steeds meer 
onafhankelijk van elkaar opereren, en dat van samenwerking steeds minder sprake is 
(PMT). Als reden wordt aangegeven dat het vraagstuk van de coffeeshops vooral een 
gemeentelijke aangelegenheid is. Vanwege de politieke gevoeligheid en de pers die het 
coffeeshoptraject nauw volgt, is het College van B&W echter zeer terughoudend in de 
besluitvorming. Dit vindt zijn weerslag in een stagnerende samenwerking: zonder politieke 
besluitvorming is er geen aanleiding tot intensiever samenwerken.  
 
Coffeeshopoverleg  
Vanuit de hulpverlening is een overlegorgaan rond de coffeeshops werkzaam, dat wordt 
voorgezeten door een medewerker van het CAD. In het overleg zijn het CAD, de 
coffeeshophouders en de wijkagenten van politie vertegenwoordigd. Vanaf de start van 
Hektor neemt tevens de gemeente, in de persoon van de projectmanager, deel aan het 
overleg. Het overleg heeft echter geen formele status binnen Hektor. 
 
De functie van het overleg is informeren en geïnformeerd worden. Dit betekent dat politie, 
gemeente en coffeeshophouders elkaar informeren over de gang van zaken wat betreft 
overlast, illegaal dealen en binnengekomen klachten. Verder wordt in het overleg de 
taakverdeling  besproken om overlast zo veel mogelijk te verminderen.  
 
Deeltrajecten 
Voor de uitvoering van de eerste deelprojecten (wegingsmodel en locatievoorstel) is een 
werkgroep samengesteld, bestaande uit de projectmanager coffeeshoptraject, een 
stedenbouwkundige en de communicatieadviseur 'Hektor'. In december 2001 is door de 
projectmanager een notitie opgesteld met betrekking tot de criteria voor extra coffeeshops. 
De notitie met de criteria voor een locatie van een coffeeshop in de periferie is besproken in 
het College van B&W (januari 2002) en naar aanleiding hiervan aangepast: er zijn drie 
bijlagen toegevoegd (nieuwbouwoptie, exploitatievormen en (nul)betrokkenheid 
gemeente). De notitie wordt tevens besproken in het seniorenconvent (februari 2002), en 
wordt later in de wijkoverleggen besproken. De politieke veranderingen in het voorjaar van 
2002 leggen de voorgang van de besluitvorming echter stil. 
 
De burgemeester geeft in november 2002 aan de voorstellen in het kader van het 
coffeeshopbeleid in één procesgang door de raad te willen behandelen. De huidige 
locatiecriteria moeten hiertoe worden aangevuld met criteria voor de exploitant. De 
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projectmanager stelt deze vervolgens op in december van dat jaar. Vanaf dat moment ligt 
de voortgang van het coffeeshoptraject wederom stil. 
 
Verder hebben er activiteiten plaatsgevonden die vooral gericht waren op de Duitse 
vraagkant. Het gaat hierbij om projecten zoals 'De voorkant van Hektor', persberichten naar 
Duitse media, en de zogenoemde Blauw-Groene surveillance in het grensgebied, alle 
bedoeld om de dialoog te versterken met Duitse partners en de toeloop van (jonge) Duitse 
drugskopers te verminderen. 
  
Hektor heeft een sterk repressief karakter. Om te voorkomen dat jongeren in de 
drugscriminaliteit terechtkomen, is het project ‘De voorkant van Hektor’ opgestart, een 
samenwerkingsvorm tussen Hektor, het CAD en de Duitse Drogenberatung. De 
projectgroep heeft een informatiefolder ontwikkeld voor de Duitse en Nederlandse 
intermediairen met informatie over de lokale situatie en tips voor voorlichting aan de 
doelgroep. Deze folder is uitgereikt tijdens een conferentie voor intermediairen (docenten, 
hulpverleners, politie, et cetera) uit de Duits-Nederlandse grensstreek in januari 2003. In het 
project is de boodschap in de communicatie naar Duitsland dat de illegale (ver)koop van 
drugs verboden is, maar dat, onder strikte voorwaarden, softdrugs verkocht kunnen worden 
in een gedoogde coffeeshop. Dergelijke communicatie lijkt echter geen duidelijk 
verminderingseffect te hebben (gehad) op de stroom drugstoeristen. 
 
Verder is een aantal malen overleg geweest met instanties en bestuurders in de Duitse 
buurgemeenten over de situatie van het Venlose coffeeshopbeleid. Zo is in juli 2002 de 
notitie locatiecriteria besproken en is gediscussieerd over mogelijke effecten van Hektor 
voor de Duitse buurgemeenten.  
 
 
6.5 Resumé 
 
In begin jaren negentig is door de gemeente Venlo een actief sluitingsbeleid ten aanzien 
van koffieshops gevoerd vanwege de grote overlast die de verkooppunten (39 locaties in 
1991) met zich meebrachten (Gemeente Venlo 1995). Door het invoeren van een overlast-
verordening en een nieuw vergunningensysteem voor de vestiging en exploitatie van 
coffeeshops zijn er in 1995 nog vijf officieel gedoogde coffeeshops over (Snippe e.a. 
2004a). Diverse voormalige koffieshops blijken de bedrijfsvoering te hebben gewijzigd in 
een café of cafetaria, waar de verkoop van cannabis echter onverminderd wordt voortgezet. 
De niet gedoogde verkooppunten van cannabis zijn bovendien veelal in de omgeving van 
de gedoogde coffeeshops gevestigd. 
 
Beperking van het aantal verkooppunten leidde echter eind jaren negentig  tot een toename 
van overlast van dealpanden, straatdealers en drugsrunners, met name in het gebied Q4. 
Daarnaast concentreerde de toenemende stroom van Duitse softdrugstoeristen zich nu 
vooral op de vijf gedoogde coffeeshops, hetgeen extra verkeers- en parkeeroverlast rondom 
deze shops in de binnenstad met zich meebracht. Het realiseren van twee extra, perifeer 
gelegen verkooppunten van softdrugs (bij wijze van experiment) wordt in de startnotitie 
Aanpak drugscriminaliteit en overlast (Gemeente Venlo 2000) gezien als een adequaat 
middel om het gedoogde aanbod verder te reguleren. Beoogde effecten daarbij zijn de 
bezoekersstroom naar het centrum van drugskopers te reduceren dan wel om te buigen en 
de aantrekkelijkheid van Venlo voor de handel in sofdrugs te verminderen.  
 
Naast de vestiging van twee extra perifeer gelegen coffeeshops zijn voor de beginperiode 
(2001-2002) nog zes deelprojecten beoogd die voornamelijk te maken hebben met het 
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bepalen van de locatie van de nieuw te vestigen coffeeshops en de communicatie met 
bewoners, overige grenssteden en bestuurders in Duitsland.  
 
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 
beginperiode, de aanscherping van het Europese (soft)drugsbeleid, maar vooral door de 
(toegenomen) weerstand tegenover het Nederlandse softdrugsbeleid na de landelijke en 
gemeentelijke verkiezingen van 2002 bij enkele politieke partijen.   
 
Na de zomervakantie in 2003 komt de besluitvorming omtrent het coffeeshoptraject 
enigszins in een versnelling terecht. Hiervoor kunnen verschillende redenen worden 
genoemd. De belangrijkste daarvan is het verschijnen van het rapport ‘De Lokroep’ van het 
Impulsteam van het ministerie van VROM. Hierin wordt gesteld dat het project gedoemd is 
te mislukken indien niet onmiddellijk in de drugshandel in binnenstad geïntervenieerd 
wordt. Ten aanzien van het coffeeshopbeleid betekent dit volgens het Impulsteam de 
afbuiging van de drugshandel en de stroom Duitse drugstoeristen naar een perifere 
gedoogzone.  
 
Na bekendmaking van de locatie- en vestigingscriteria voor de alternatieve coffeeshops 
wordt in februari 2004 vervolgens een principeovereenkomst gesloten met de exploitant 
voor verplaatsing van twee coffeeshops. De uiteindelijke verplaatsing van de twee 
coffeeshops laat nog negen maanden op zich wachten. Na de gebruikelijke procedures 
(onder andere inspraak en gemeentelijke besluitvorming) openen de coffeeshops 
respectievelijk in september en november 2004 de deuren. De locatie is het voormalige 
wegrestaurant het Schwanenhaus aan de Bevrijdingsweg aan de rand van Venlo. 
 
De verplaatsing van de twee coffeeshops 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, op te leveren. De gevolgen van de verplaatsing 
worden in een aparte evaluatie onderzocht.  
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7. RESULTATEN  
 
 
 
In de voorgaande drie hoofdstukken is uitgebreid aandacht besteed aan de extra 
inspanningen die door alle betrokken partijen in het kader van Hektor zijn gepleegd en het 
verloop ervan. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag of de drugsoverlast in Venlo de 
afgelopen jaren is verminderd. Met andere woorden: is de door bewoners en ondernemers 
ervaren overlast in de binnenstad van Venlo door het gebruik van en de handel in drugs 
sinds de start van Hektor daadwerkelijk afgenomen?  
 
Om deze vraag te beantwoorden zijn de afgelopen jaren gegevens verzameld bij de 
ondernemers in de binnenstad van Venlo en zijn door stadswachten periodiek observaties 
uitgevoerd op overlastlocaties en tellingen verricht op ontsluitingswegen van de binnenstad. 
Voor de ervaringen van de bewoners is gebruik gemaakt van de Stadspeiling van de 
gemeente Venlo vanaf 1997 (Gemeente Venlo 1999a, 2001c, 2002a, 2003b). Hiervoor zijn 
om de twee jaar (1997, 1999, 2001, 2003 en 2005) telkens ruim 4.000 Venlonaren in de 
maanden maart en april geënquêteerd. In de stadspeilingen wordt als richtlijn voor de 
geografische indeling van de stad in wijken de wijkgerichte aanpak genomen.1  
 
Hieronder wordt allereerst aandacht besteed aan de resultaten van de observaties en de 
tellingen door de stadswachten, gevolgd door de inschattingen van de drugsoverlast door 
bewoners en ondernemers. Vervolgens worden de gevolgen van de drugsoverlast 
besproken. In paragraaf vier komt een mogelijke verplaatsing aan de orde. Het hoofdstuk 
wordt afgesloten met een resumé. 
 
 
7.1 Observaties en tellingen 
 
Zowel begin 2005 als begin 2004 en 2002 zijn op verschillende locaties observaties en 
tellingen uitgevoerd door stadswachten. In bijlage 3 zijn de tabellen van deze observaties en 
tellingen weergegeven. Tijdens de observaties (zie bijlage 2 voor methode observaties en 
observatieformulier) is het volgende genoteerd: gegevens over de datum en tijdstip van de 
observatie, de weergesteldheid en de observatielocatie. Vervolgens is vastgelegd of er 
personen aanwezig zijn op de observatieplek. Indien dit het geval is, is genoteerd om 
hoeveel personen het gaat. Daarnaast is vastgelegd: het geslacht; de etniciteit (Nederlandse 
etniciteit, niet Nederlandse etniciteit en onbekende etniciteit); het aantal gebruikers, dealers 
en overige personen; en de leeftijdscategorie. Tot slot zijn de activiteiten van de aanwezige 
personen genoteerd. Het kan hierbij gaan om rondhangen op straat en/of (park)bankjes, 
heen en weer lopen, gebruik van drugs op straat en schreeuwen. Wanneer er geen personen 
aanwezig zijn, is gekeken naar de aanwezigheid van afval op de locatie, zoals 
zilverpapiertjes, blikjes, pijpjes en weedzakjes. 
 

                                                 
1 De binnenstad is hierbij gedefinieerd als wijk 1, waarbij de grens relatief ver ten noorden van Q4 
ligt (namelijk bij de Molenstraat, Bisschop Schrijnestraat en de Dr. Blumenkampstraat). Juist in de 
meest noordelijk gelegen straten wonen relatief veel personen die weinig drugsoverlast ervaren. 
Gekozen is daarom voor de indeling naar postcodegebied. De binnenstad, postcodegebied 5911, 
wordt in dat geval aan de noordzijde begrensd door Gasthuisstraat, Craneveldstraat en Aletta 
Jacobsstraat. Het deel van de Straelseweg waar de afgelopen periode op diverse locaties niet 
gedoogde verkooppunten van cannabis waren gevestigd, ligt eveneens binnen dit gebied.  
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Door bezuinigingen bij de stadswachten is het tijdens de meting van begin 2005 niet 
mogelijk geweest om te observeren op zondag en na 21.30 uur. Om de verschillende 
metingen vergelijkbaar te houden is er voor gekozen om de observaties die tijdens de eerste 
twee metingen zijn uitgevoerd op zondag of na 21.30 uur niet in de analyses mee te nemen. 
Door deze wijziging komen de aantallen niet geheel overeen met de aantallen zoals 
weergegeven in de voorgaande rapporten. Daarnaast is vanwege de verplaatsing van de 
coffeeshops Oase en Roots naar het Schwanenhaus, deze laatste locatie als 
observatielocatie toegevoegd. Voor de vergelijkbaarheid is deze locatie niet meegenomen 
in de totale scores van de coffeeshops samen.   
 
Locaties 
In 2002 zijn op vier locaties waar drugspanden zijn gevestigd en op straat wordt gedeald 
(hoek Bolwaterstraat-Ginkelstraat; Maaskade; Havenkade; en Straelseweg) 288 observaties 
verricht. Uit figuur 7.1 blijkt dat de gemiddelde aantallen drugsdealers, drugsrunners en 
klanten (drugstoeristen) zijn gedaald tussen 2002 en 2005. In 2002 komen gemiddeld 0,8 
klanten, 0,3 dealers en 2,0 drugsrunners in dit gebied, terwijl in 2005 deze gemiddelden zijn 
gedaald naar respectievelijk 0,1, 0,0 en 0,3. Het gemiddeld aantal aanwezige personen op 
één van deze vier locaties is ongeveer op hetzelfde niveau gebleven. Het gemiddeld aantal 
voorbijgangers dat geen relatie met de verkoop van softdrugs heeft, is derhalve sterk 
toegenomen. Tussen 2002 en 2005 is het aantal voorbijgangers gestegen van 3,5 naar 6,5. 
Dit aantal bedraagt overigens in 2004 gemiddeld 7,2. Dat het sinds 2002 drukker is 
geworden met voorbijgangers blijkt ook wanneer wordt gekeken naar de afzonderlijke 
dagen van de week. Zowel op maandag als op dinsdag, donderdag en vrijdag is het 
gemiddeld aantal voorbijgangers in het gebied significant gestegen tussen 2002 en 2005. 
Ook wanneer naar de verschillende tijdstippen wordt gekeken is het aantal voorbijgangers 
tussen 2002 en 2005 gestegen.    
 
Figuur 7.1  Gemiddelde aantal aanwezige personen locaties drugspanden, in 2002-2005 
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Coffeeshops  
Rond de oorspronkelijke locaties van de vijf gedoogde coffeeshops zijn eveneens 
observaties verricht; in totaal 293 in 2002, 274 in 2004 en 334 in 2005. Ook hier blijkt dat 
het gemiddeld aantal personen dat zich op een willekeurig tijdstip rond de coffeeshops 
ophoudt, is toegenomen van 4,0 in 2002 naar 6,8 in 2005, in 2004 lag het gemiddelde aantal 
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met 8,8 nog hoger (figuur 7.2). Behalve bij Roots, is rondom elke coffeeshop sprake van 
een toename tussen 2002 en 2005 in het gemiddeld aantal aanwezige personen. 
 
Figuur 7.2  Gemiddelde aantal aanwezige personen rond coffeeshops, in 2002-2005 
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* Significant verschil tussen 2002 en 2005, p<.05; ** Significant verschil tussen 2004 en 2005,p<.05 
 
 
De toename in het aantal afnemers/klanten waarvan tussen 2002 en 2004 sprake was, heeft 
zich niet doorgezet, maar is omgezet in een afname (figuur 7.3). Door de verplaatsing van 
de coffeeshops Roots en Oase is het gemiddelde aantal aanwezige klanten op de 
oorspronkelijke locaties gedaald van 1,5 respectievelijk 0,9 naar nul. Op de nieuwe locatie 
Schwanenhaus komen gedurende de observatieperiode gemiddeld zeven klanten op een 
willekeurig tijdstip. Het gemiddelde aantal klanten rondom Klein maar fijn is tussen 2004 
en 2005 toegenomen van 0,4 naar 0,8. 
 
Figuur 7.3  Gemiddelde aantal aanwezige klanten rond coffeeshops, in 2002-2005 
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* Significant verschil tussen 2002 en 2005, p<.05; ** Significant verschil tussen 2004 en 2005,p<.05 
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Het gemiddelde aantal aanwezige dealers en drugsrunners rond de coffeeshops ligt bij alle 
drie metingen laag. De toename van het gemiddeld aantal aanwezige personen wordt dan 
ook met name veroorzaakt door de aanwezige voorbijgangers. Tussen 2002 en 2005 is dit 
aantal voor alle coffeeshops samen toegenomen van 1,3 naar 5,7 (figuur 7.4). In 2004 ligt 
het gemiddelde aantal voorbijgangers nog hoger, namelijk op 6,6. Bij alle afzonderlijke 
coffeeshops is eveneens sprake van een stijging tussen 2002 en 2005 in het aantal 
voorbijgangers. Rondom de verplaatste coffeeshops is het gemiddelde aantal voorbij-
gangers toegenomen van 2,6 (Roots) respectievelijk 1,2 (Oase) naar 5,4 respectievelijk 6,4.   
   
Figuur 7.4  Gemiddelde aantal voorbijgangers rond coffeeshops, in 2002-2005 
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* Significant verschil tussen 2002 en 2005, p<.05; ** Significant verschil tussen 2004 en 2005,p<.05 
 
 
Tellingen 
Naast de observaties zijn op drie locaties - St. Urbanusweg, Prinsessesingel en Straelseweg 
- tellingen verricht van het aantal voertuigen - auto's en busjes - met een Nederlands, Duits 
of overig kenteken. Veel Duitsers zullen echter niet voor drugs naar Venlo komen, maar 
voor de aankoop van andere goederen. Aangenomen is dat de populariteit van Venlo voor 
de aankoop van overige goederen bij de Duitsers ongewijzigd is gebleven. 
 
In 2002 passeerden in vijf minuten tijd gemiddeld 19,6 voertuigen de St. Urbanusweg, 33,8 
de Prinsessesingel en 16,7 de Straelseweg. In 2005 liggen deze gemiddelden significant 
lager, namelijk op respectievelijk 13,6, 17,2 en 12,0. Het gemiddeld aantal auto's met een 
Duits kenteken dat de St. Urbanusweg passeert is na een stijging tussen 2002 (3,4) en 2004 
(5,2), in 2005 weer gedaald naar het niveau van 2002. Op de Prinsessesingel is sprake van 
een afname van het aantal passerende auto's met een Duits kenteken (7,9 in 2002 versus 4,8 
in 2005): met name op donderdag passeren minder auto's met een Duits kenteken de 
Prinsessesingel (6,8 in 2002 versus 3,5 in 2005).  
 
 
7.2 Drugsoverlast 
 
Over de periode voordat het project Hektor van start is gegaan, zijn geen harde cijfers 
beschikbaar over de aantallen bezoekers van coffeeshops en overige verkooppunten, de 
aantallen verkooppunten cannabis, straatdealers, drugsrunners en dealpanden. Over het 
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aantal verkooppunten van cannabis in 2000 circuleren politieschattingen van 60 tot meer 
dan honderd. Over het aantal bezoekers, straatdealers en drugsrunners ontbreekt exacte 
informatie. Om toch enig zicht te krijgen op de beginsituatie van Hektor zijn de BPS-
gegevens in 2001 die hierop betrekking hebben verzameld, verwerkt en geanalyseerd. Het 
gaat hierbij om geregistreerde gegevens over drugspanden en over drugsdealers en 
drugsrunners.  
 
Drugsmeldingen 
De meldingen van door burgers ervaren overlast van drugshandel en drugsgebruik worden  
in het BPS vastgelegd. Uit figuur 7.5 blijkt dat in de gemeente Venlo het hoogtepunt van de 
drugsoverlast in maart 2002 is bereikt met 100 meldingen. In geheel 2002 zijn in totaal 874 
meldingen van drugsoverlast ontvangen. In 2004 heeft de politie in totaal 539 meldingen 
ontvangen. In de gemeente Venlo is het aantal drugsoverlastmeldingen tussen 2002 (874 
meldingen) en 2004 (539 meldingen) afgenomen met 38% (-335 meldingen). In Q4 is het 
aantal meldingen het sterkst gedaald. Werden hier in 2002 door de politie nog 234 
meldingen van drugsoverlast ontvangen, in 2004 is dit afgenomen tot 48 meldingen. Voor 
Q4 betekent dit een afname van 79%.    
 
De pieken in de drugsoverlastmeldingen door bewoners vinden in de periode 1999-2003 
rond de zomermaanden plaats, terwijl de aantallen het laagste zijn rond de jaarwisseling. Na 
de top in maart 2002 daalt het aantal scherp tot ruim 40 meldingen in december. Nadat de 
politie per 1 januari 2003 meer in blauw op straat aanwezig is, stijgt het aantal meldingen 
tot ongeveer 70-80 in de maanden mei tot en met oktober. Evenals in voorgaande jaren 
daalt de laatste maanden in 2003 het aantal meldingen tot ruim 40 in december, terwijl 
begin 2004 wederom sprake is van een stijging. Deze stijging is echter beperkt. Na april 
2004 neemt het aantal meldingen af tot een niveau dat vergelijkbaar is met de situatie in 
1999. In 2004 is er voor het eerst in vijf jaar geen sprake van een piek van drugsoverlast-
meldingen in de zomermaanden.  
  
Figuur 7.5  Meldingen drugsoverlast gemeente Venlo en Q4 in 1999-2004 
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Naast de weersomstandigheden (veel meldingen in de warmere zomermaanden en relatief 
weinig in de koude wintermaanden) spelen bij de hoogte van de drugsoverlastmeldingen 
door bewoners ook de inspanningen van de politie een rol. Uit figuur 7.6 blijkt dat de 
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toename van incidenten drugsoverlast, waaronder vooral voorvallen zijn geregistreerd 
waarbij politiemensen in actie zijn gekomen, vooraf zijn gegaan aan de stijging van de 
drugsoverlastmeldingen van bewoners. Met name bij de start van Hektor begin 2001 volgt 
op de toegenomen politieactiviteiten een sterke stijging van de meldingen. Dat de politie in 
2003 meer in blauw de straat op is gegaan lijkt geen duidelijk effect op de meldingen te 
hebben gehad. Het patroon van de drugsmeldingen wijkt in 2003 niet af van het patroon in 
andere jaren. De afname van het aantal meldingen sinds 2002 kan een gevolg zijn van meer 
blauw op straat, maar hangt tevens samen met de intensieve aanpak van drugspanden, het 
aanpakken van dealers en runners en de verplaatsing van Oase en Roots in de tweede helft 
van 2004.   
 
Figuur 7.6  Meldingen drugsoverlast bewoners en registratie incidenten drugsoverlast, 

gemeente Venlo in 1999-2004 
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Niet gedoogde verkooppunten 
Niet gedoogde verkooppunten van softdrugs zijn alle publieke en private verkooppunten 
anders dan officieel gedoogde coffeeshops, waar softdrugs worden verkocht en eventueel 
gebruikt. In deze verkooppunten worden vaak grotere hoeveelheden dan de maximale 
verkoophoeveelheid van 5 gram per klant verkocht. De verkoop van drugs blijkt onder 
meer uit de verklaringen van de verdachten die voor het in bezit hebben van softdrugs door 
het straatteam van de politie in Venlo zijn aangehouden. Leden van het straatteam houden 
tijdens observaties personen aan die panden in de binnenstad van Venlo bezoeken, waarvan 
de politie vermoedt dat er in drugs wordt gehandeld.  
 
Het berekenen van het aantal drugspanden in Venlo vindt stapsgewijs plaats. Allereerst zijn 
alle unieke drugspanden geteld waarover een melding in BPS over de (vermoedelijke) 
verkoop van drugs is terug te vinden. Vervolgens is gekeken naar de panden waarbij een 
aanhouding is verricht. Tenslotte is nagegaan bij welke panden een aanhouding is verricht 
waar tevens softdrugs in beslag zijn genomen. De inbeslagname van drugs bij personen die 
verklaren deze panden te hebben bezocht en de drugs daar te hebben gekocht zijn het 
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bewijs voor de illegale verkoop van drugs in dat pand.2 In de achtereenvolgende stappen is 
het aantal drugspanden voor zowel de gehele gemeente Venlo als het gebied Q4 
vastgesteld.  
 
Uit figuur 7.7 blijkt dat het aantal unieke adressen waarvan in het BPS een mutatie is terug 
te vinden en waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van een drugspand, een sterke 
daling laat zien. Waren er in 2001 nog 116 van deze panden, in 2004 zijn dit er nog slechts 
zeven.3 De daling van geregistreerde drugspanden doet zich vooral voor in Q4 waar de 
inspanningen van de politie het intensiefst zijn. In 2001 is ruim de helft (54%) van de niet 
gedoogde verkooppunten in Venlo gelegen in Q4. In 2004 zijn nog drie van de zeven 
panden waarvan het vermoeden bestaat dat er in drugs wordt gehandeld gevestigd in Q4. 
 
Figuur 7.7  (Vermoedelijke) drugspanden in Venlo, 2001-2004 
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Het aantal in BPS vermelde panden waarbij een aanhouding heeft plaatsgevonden, is in de 
loop der jaren eveneens drastisch gedaald. In 2001 ging het in heel Venlo om 101 panden, 
terwijl er in 2004 nog zes panden zijn waarbij tevens een aanhouding is verricht. Tenslotte 
is nagegaan bij welke panden personen zijn aangehouden die tevens softdrugs in bezit 
hadden. In dat geval wordt gesproken van een drugspand. In 2001 ging het in heel Venlo 
om 95 van dergelijke drugspanden en in 2004 om vier drugspanden. Verder blijkt dat in 
2001 van de 95 drugspanden er 57 (60%) in Q4 liggen. In 2004 zijn drie van de vier 
drugspanden in Q4 gevestigd.  
 
Overigens is over omzetten, aantallen bezoekers en de periode gedurende waarin de 
drugshandel vanuit deze panden heeft plaatsgevonden geen informatie beschikbaar. In 

                                                 
2 De adressen van de panden worden door de politie aan de gemeente verstrekt. De gemeente schrijft 
vervolgens de eigenaar van het pand aan en waarschuwt deze dat bij een volgende vaststelling van 
illegale verkoop van softdrugs het pand wordt gesloten. 
3 Ook het aantal panden in BPS van waaruit harddrugs zou worden verhandeld is ten opzichte van 
2001 gedaald. In 2001 betreft het 24 unieke adressen, terwijl dit terugloopt naar 14 in 2002, 11 in 
2003 en zeven in 2004. 
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hoeverre zich hierbij verschillen voordoen tussen drugspanden die in dan wel buiten Q4 
zijn gevestigd, is niets bekend.    
 
Inbeslagnemingen softdrugs 
Naast dat het aantal niet gedoogde publieke en private verkooppunten van cannabis 
afneemt, neemt ook het aantal personen dat bij deze verkooppunten is aangehouden en 
waarvan softdrugs in beslag zijn genomen af (tabel 7.1). In 2004 zijn in totaal nog vijf 
personen aangehouden, terwijl dit aantal in 2001 op 250 personen ligt.  
 
De hoeveelheid softdrugs die in beslag is genomen varieert van een enkele gram tot 
meerdere kilo's. De hoeveelheid die bij een verdachte in beslag is genomen is tussen 2001 
en 2004 gedaald. Gemiddeld is in 2001 per aanhouding 383 gram in beslag genomen. In 
2002 steeg dit tot gemiddeld 639 gram, waarna het vervolgens is gedaald tot 147 gram in 
2003 en tot gemiddeld 112 gram in 2004. Met name in 2001 en 2002 zijn bij de in het BPS 
vermelde aanhoudingen grotere hoeveelheden in beslag genomen. Dit aantal neemt wel 
sterk af. Werden in 2001 nog 21 personen aangehouden die meer dan een kilo softdrugs in 
bezit hadden, in 2002 is dit aantal reeds gehalveerd (10), terwijl in de jaren daarna geen 
enkele van de aangehouden personen die een drugspand hadden bezocht meer dan een kilo 
softdrugs in bezit had. De zogenoemde kilopanden waren in 2001 vooral te vinden in de 
Bolwaterstraat, in Lichtenberg en aan de Maaskade, terwijl ze in 2002 hoofdzakelijk waren 
gevestigd aan de Eindhovenseweg en de Maaskade. 

 
Tabel 7.1 In beslaggenomen hoeveelheden softdrugs bij aanhoudingen in  

drugspanden in Venlo, 2001-2004 
2001 2002 2003 2004  
n % n % n % n % 

1-5 gram 28 11 8 9 4 15 0 0 
6-10 gram 44 18 4 4 4 15 0 0 
11-50 gram 68 27 26 32 9 33 2 40 
51-500 gram 69 28 35 43 8 30 3 60 
501-1000 20 8 1 1 2 7 0 0 
> 1000 gram 21 8 10 12 0 0 0 0 
Totaal 250 100 82 100 27 100 5 100 

 
 
Verder zijn in 2004 20 personen in het BPS geregistreerd voor dealen van drugs (figuur 
7.8). Ook dit aantal is ten opzichte van voorgaande jaren gedaald. In 2003 ging het om 67 
drugsdealers, terwijl het in 2002 en 2001 om respectievelijk 89 en 107 drugsdealers ging. 
Het aantal geregistreerde drugsrunners is afgenomen tot tien in 2004, terwijl dit er in 2001 
nog 62 waren.4  
 
Het grootste deel van de jaarlijks aangehouden dealers en runners komt in de periode 2001-
2004 slechts eenmalig voor in de politieregistratie. Een vijfde (21%) wordt vaker 
aangetroffen en kan als recidivist worden beschouwd. De meesten (16%) komen twee keer 
in de registratie voor, terwijl 5% drie tot maximaal zes keer voorkomt. De sterke afname 
                                                 
4 Het straatteam van de politie Venlo komt aan de hand van de dagelijkse registraties op hogere 
aantallen geregistreerde drugsrunners en -dealers. Maandelijks wordt door het Straatteam een 
overzicht gemaakt van de aantallen personen die zijn aangehouden. Op deze lijst van actieve dealers 
en runners (hierin wordt door de politie geen onderscheid gemaakt) staan in 2003 81 personen, in 
2002 172 en in 2001 123. De hogere aantallen zijn voor een groot deel te wijten aan veranderingen 
in de registratie. Bij de start van Hektor werden de runners en dealers vooral geregistreerd onder de 
incidentcode softdrugs. In de tweede helft van 2003 zouden geverbaliseerde runners en dealers 
echter in toenemende mate zijn geregistreerd onder de incidentcode 624 voor APV-overtredingen en 
onder code 862 voor controle op drugs.     
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van het aantal geregistreerde runners en dealers doet zich bij de recidivisten veel minder 
voor. In 2004 blijkt van de in totaal 30 aangehouden straatdealers en drugsrunners ruim de 
helft (57%) uit recidivisten te bestaan. In 2003 was dit 30% en in 2002 26%. De 
vergelijking over de jaren is niet helemaal zuiver, omdat slechts vier registratiejaren 
beschikbaar zijn, maar de tendens is dat een harde kern van dealers en runners in Q4 is 
overgebleven.  
 
Figuur 7.8  Straatdealers, drugsrunners en niet gedoogde verkooppunten cannabis gemeente  

Venlo en Q4, 2001-2004* 
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* Het aantal bezoekers en de (geschatte) omzet van de niet gedoogde verkooppunten van cannabis 
is niet bekend. 
 
Cameratoezicht 
Sinds januari 2000 is in Venlo sprake van cameratoezicht. Destijds zijn camera's geplaatst 
op het Mgr. Nolensplein (ter hoogte van ingang parkeergarage en ingang politiebureau), 
Mgr. Nolenspark en in de aangrenzende straten Geldersepoort en Parkweg. Medio 2002 is 
een camera van het Mgr. Nolensplein verplaatst naar de hoek Bolwaterstraat, Bergstraat en 
Ginkelstraat. Daarnaast is een extra camera bijgeplaatst op de Maaskade tegenover de 
Bolwaterstraat. In december 2003 is het cameratoezicht in Q4 met 14 camera's uitgebreid. 
Sindsdien kunnen personen door het hele Q4 gebied door overlappende camerabeelden 
worden gevolgd. 
 
Met het cameratoezicht heeft de politie een extra oog op personen die overlast veroorzaken 
in dit gedeelte van Q4. Sinds de camera’s volledig in werking zijn, zouden ook meer 
overtredingen zijn waargenomen en vaker hiertegen zijn opgetreden. Dit betreft met name 
verkeersovertredingen en overtredingen op grond van de APV Venlo met betrekking tot 
openlijk alcoholgebruik, drankoverlast of overtredingen op grond van de Opiumwet. 
 
Kennelijk werkt de aanwezigheid van de camera’s preventief in de Bergstraat en 
Bolwaterstraat. Het aantal incidenten met betrekking tot dealen en runnen van drugs is er 
gedaald van 109 in 2001 tot 12 in 2004. Deze preventieve werking geldt niet voor de 
Maaskade waar het aantal incidenten juist is gestegen. Waren er in 2001 12 incidenten met 
betrekking tot dealen en runnen van drugs, in 2004 is dit gestegen tot 36, terwijl het aantal 
drugsgerelateerde incidenten in de omgeving van de Maaskade in die periode juist is 
gedaald. Waarschijnlijk heeft de stijging op de Maaskade te maken met het feit dat de 
camera’s de locaties minder goed kunnen bestrijken dan in de Bergstraat en Bolwaterstraat. 



78 INTRAVAL – Hektor in Venlo: eindevaluatie 

De dealers en runners kunnen zich aan de Maaskade eenvoudiger aan het cameratoezicht 
onttrekken doordat enkele locaties niet in alle gevallen goed in beeld kunnen worden 
gebracht (bijvoorbeeld hoek Maaskade-Peperstraat en het lager gelegen deel van de 
Maaskade dat door de kademuur deels aan het zicht van de camera’s wordt onttrokken). 
Daarnaast is het kantoor van Stadstoezicht sinds 2002 gevestigd aan de Maaskade. De 
toezichthouders hebben van daaruit een goed zicht op de Maaskade. Bovendien komen de 
toezichthouders verhoudingsgewijs vaak op de Maaskade omdat bij alle rondes die zij 
lopen er starten en eindigen. De kans dat zij een overtreding signaleren is daardoor groter 
dan elders.    
 
Ervaringen bewoners 
De omvang van de drugsoverlast onder de bewoners wordt tweejaarlijks gemeten met de 
Stadspeiling, een bevolkingsonderzoek met behulp van een schriftelijke enquête. De meest 
recente meting waarvan gegevens beschikbaar zijn, is maart 2005. In 2003 is het 
vragenblok over drugsoverlast veranderd ten opzichte van de metingen in 2001 en 1999. In 
2001 en 1999 zijn andere vragen over drugsoverlast gesteld, te weten vragen naar het 
voorkomen van drugsoverlast, overlast van drugsverslaafden en overlast van drugsdealers. 
Deze vragen worden gesteld over de buurt waarin de respondent woont. Voor de metingen 
in 1999 en 2001 is op basis van deze vragen een kencijfer drugsproblematiek berekend met 
een waarde tussen de 1 en 10. Voor 2003 kan dit kencijfer niet worden berekend, omdat de 
hiervoor benodigde vragen niet zijn gesteld.5 In tabel 7.2 ontbreekt om die reden het 
kencijfer drugsproblematiek voor dat jaar. In de Stadspeiling van 2005 zijn de vragen ten 
behoeve van deze evaluatie echter weer toegevoegd en is wederom een kengetal 
drugsoverlast berekend.  
 
Tabel 7.2 Voorkomen drugsoverlast in de gemeente Venlo en Binnenstad 1999, 2001, 2003 

en 2005, in percentages 
Binnenstad Gemeente (excl. Tegelen en Belfeld)*   

1999 
(n=152) 

2001 
(n=221) 

2003 
(n=183) 

2005 
(n=246) 

1999 
(N=2572) 

2001 
(N=3381) 

2003 
(N=2974) 

2005 
(N=2467) 

ken-
cijfer 

5,9 6,4 - 5,81 2,6 2,4 - 2,71,2 

soms 
vaak 

30 
43 

33 
45 

30 
39 

36 
331 

22 
14 

21 
12 

21 
13 

22 
12 

Voorkomen 
drugs-
overlast 

soms of 
vaak 

73 78 691 69 36 33 34 34 

* Vanwege een gemeentelijke herindeling zijn de cijfers van de gemeentelijke Stadspeiling 1999 niet geheel 
vergelijkbaar met die van 2001 en 2003. Om die reden zijn de gegevens in de tabel gebaseerd op de 
onderzoeksgegevens van de stadsdelen Venlo en Blerick; dus exclusief de gegevens van de voormalige 
gemeenten Tegelen en Belfeld.  

1 Significant verschil met 2001, p < .05; 2 Significant verschil met 1999, p < .05 
Bron: Stadspeiling 1999, 2001, 2003 en 2005, bewerking gemeente Venlo. 
 
 
Uit de opeenvolgende peilingen blijkt dat de bewoners van de binnenstad van Venlo van 
mening zijn dat drugsoverlast in 2005 in hun woonbuurt lager scoort dan in 2001 (tabel 
7.2). De bewoners van de binnenstad zijn van mening dat vooral de frequentie van de 
drugsoverlast is afgenomen. Volgens een derde (33%) van de bewoners is in 2005 vaak 
sprake geweest van drugsoverlast, terwijl in 2001 45% deze mening was toegedaan. Het 
percentage bewoners dat van mening is dat drugsoverlast in hun buurt wel eens voorkomt 
ligt rond de 70% en is nauwelijks gewijzigd. Opgemerkt wordt dat de kleinste geografische 
                                                 
5 De gemeente heeft ervoor gekozen om vanaf 2003 gebruik te gaan maken van een uitgebreidere set 
van vragen afkomstig uit de door bureau INTRAVAL in 1996 ontwikkelde drugsmodule. Omdat een 
vergelijking met de nulmeting voor het basisjaar 2001 niet mogelijk is, zijn deze gegevens niet in 
deze evaluatie verwerkt. Bovendien hebben de vragen uit de drugsmodule vooral betrekking op 
harddrugs. 
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eenheid waarover uitspraken kunnen worden gedaan de hele binnenstad van Venlo is. Dit is 
een aanzienlijk groter deel van Venlo dan het gebied Q4 waar de drugsoverlast zich met 
name heeft voorgedaan de afgelopen jaren. De wat te grote omvang van het enquêtegebied 
zal een dempend effect hebben op de resultaten. Bewoners aan de randen van de binnenstad 
wonen op grotere afstand van Q4 en zullen waarschijnlijk minder overlast ervaren en 
hebben vaak ook een minder accuraat en actueel beeld van de brandhaard van de 
drugsoverlast.  
 
Het kengetal dat de omvang van de drugsoverlast meet, ligt voor de gehele gemeente Venlo 
weliswaar aanzienlijk lager dan in de binnenstad, maar is wel enigszins gestegen. In 2005 
scoort het kengetal drugsoverlast een 2,7 in Venlo tegenover een 2,4 in 2001 (tabel 7.2). 
Deze stijging hangt echter niet samen met de frequentie waarmee de drugsoverlast in hun 
buurt voorkomt. Die is volgens de bewoners nauwelijks veranderd. Sinds 1999 is ongeveer 
een derde van mening dat er sprake is van drugsoverlast in hun buurt, terwijl 12-14% van 
de bewoners van mening is dat drugsoverlast vaak voorkomt. Uit tabel 7.3 blijkt dat de 
bewoners van Venlo vooral van mening zijn dat in hun woonomgeving tussen 2001 en 
2005 de overlast van drugsdealers is gestegen. Meende in 2001 een kwart (25%) van de 
bewoners dat overlast door drugsdealers in hun buurt wel eens voorkomt, in 2005 is dit 
gestegen tot 39%. De frequentie waarmee deze vorm van overlast gepaard gaat, is 
doorgaans echter laag. Het percentage bewoners dat aangeeft dat overlast van drugsdealers 
vaak voorkomt is nauwelijks veranderd en ligt sinds 1999 rond de 15%. De overlast van 
drugsverslaafden is in die periode overigens ook nauwelijks veranderd. 
 
Tabel 7.3 Voorkomen drugsoverlast naar soort in de gemeente Venlo en Binnenstad 1999, 

2001 en 2005, in percentages  
Binnenstad Gemeente (excl. Tegelen en Belfeld)*   

1999 
(n=152) 

2001 
(n=221) 

2003 
(n=183) 

2005 
(n=246) 

1999 
(N=2572) 

2001 
(N=3381) 

2003 
(N=2974) 

2005 
(N=2467) 

Overlast 
drugs-
verslaafde 

Komt voor 
waarvan 
Vaak 

76 
 
31 

73 
 
34 

- 
 
- 

70 
 
33 

34 
 
12 

34 
 
10 

- 
 
- 

36 
 
12 

Overlast 
drugsdealer  

Komt voor 
waarvan 
Vaak  

73 
 
42 

83 
 
54 

- 
 
- 

78 
 
371 

36 
 
15 

25 
 
14 

- 
 
- 

391 
 
15 

* Vanwege een gemeentelijke herindeling zijn de cijfers van de gemeentelijke Stadspeiling 1999 niet geheel 
vergelijkbaar met die van 2001 en 2003. Om die reden zijn de gegevens in de tabel gebaseerd op de 
onderzoeksgegevens van de stadsdelen Venlo en Blerick; dus exclusief de gegevens van de voormalige 
gemeenten Tegelen en Belfeld.  

1 Significant verschil met 2001, p < .05 
Bron: Stadspeiling 1999, 2001 en 2005, bewerking gemeente Venlo. 
 
 
Volgens een groot deel (70-80%) van de bewoners van de binnenstad is er in hun 
woonbuurt wel eens sprake van overlast van drugsverslaafden en drugsdealers (tabel 7.3). 
De frequentie van de door drugsdealers veroorzaakte overlast is tussen 2003 en 2005 echter 
duidelijk afgenomen. Uit tabel 7.3 blijkt dat in 2001 ruim de helft (54%) van de bewoners 
van mening was dat drugsdealers in hun buurt vaak overlast veroorzaakten tegenover ruim 
een derde (37%) in 2005. Evenals in de rest van de stad zijn de bewoners van de binnenstad 
van mening dat de door drugsverslaafden veroorzaakte overlast nauwelijks is veranderd.  
 
Ervaringen ondernemers 
Begin 2002, 2004 en 2005 zijn 100 willekeurig gekozen ondernemers in de binnenstad 
face-to-face geënquêteerd (zie bijlage 2). De resultaten van deze enquêtes gaan over het 
voorgaande jaar, oftewel over 2001, 2003 en 2004. De tabellen zijn opgenomen in 
bijlage 4. 
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De door ondernemers ervaren drugsoverlast is tussen 2001 en 2004 afgenomen. Voor de 
indicatorscores van de verschillende vormen van drugsoverlast geldt dat er in Q4+ (Q4 en 
de Straelseweg en Helbeek) sprake is van een significante daling tussen de eerste en de 
laatste meting op alle drie indicatoren (tabel 7.4). Voor de ondernemers die zijn gevestigd 
in het overige deel van de binnenstad geldt eveneens dat de drugsoverlast is afgenomen. Zij 
ervaren minder overlast van coffeeshops c.q. niet gedoogde verkooppunten van softdrugs 
en van gebruikers, dealers en runners die de open ruimte annexeren. Anders dan in 2003 
zijn de scores op de overlastindicatoren bij de ondernemers in het overige deel van de 
binnenstad lager dan die van de ondernemers in Q4+. Een verspreiding van de 
drugsoverlast over de gehele binnenstad, waarvan in 2003 door een stijging van de ervaren 
drugsoverlast in met name het overige deel van de binnenstad sprake leek, blijkt op grond 
van deze resultaten niet meer het geval te zijn.    
 
Tabel 7.4 Gemiddelde indicatorscores persoonlijk ervaren drugsoverlast ondernemers binnenstad, 

2001, 2003 en 2004 
Q4+Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  

2001 2003 
 

2004 2001 2003 2004 2001 2003 2004 

Overlast coffeeshops/ 
verkooppunten 

Annexatie door 
gebruikers/dealers/ 
runners 

Overige vormen van 
drugsoverlast* 

2,7 
 
2,9 
 
 
2,8 

2,8 
 
3,1 
 
 
3,0 

1,81,2 

 

2,41,2 

 
 
2,11,2 

1,9 
 
2,7 
 
 
2,3 

2,81 

 
3,51 

 
 
3,11 

1,31,2 

 
1,91,2 

 

 

2,02 

2,3 
 
2,8 
 
 
2,5 

2,7 
 
3,31 
 
 
3,01 

1,51,2 
 
2,11,2 
 
 
2,01,2 

*  Vervuiling van straat of plein door drugsgebruikers/dealers, vervuiling van portieken/bergingen rondom de 
onderneming, gebruikte spuiten op straat. 

1 Significant verschil met 2001, p < .05; 2 Significant verschil met 2003, p < .05 

 
 
 
7.3 Gevolgen drugsoverlast 
 
In deze paragraaf komen de gevolgen van drugsoverlast voor bewoners en ondernemers aan 
de orde. Hierbij gaat het om: slachtofferschap van criminaliteit; onveiligheidsbeleving; en 
economische gevolgen. 
 
Bewoners 
Uit tabel 7.5 blijkt dat de scores van de bewoners in de binnenstad uit de Stadspeiling op 
het kencijfer buurtdreiging - waarbij is gevraagd naar het voorkomen van geweldsdelicten, 
tasjesroof, drugsoverlast, dronken mensen op straat en vrouwen en mannen die op straat 
worden lastiggevallen - tussen 2001 en 2005 vrijwel gelijk zijn gebleven (3,8 versus 3,6). 
In 1999 scoorde de binnenstad overigens nog een 4,5. Ondanks deze relatief grote afname 
is ze onvoldoende om van een significante daling te mogen spreken. Voor de gehele 
gemeente blijken de scores voor buurtdreiging overigens beduidend lager te liggen: 1,5 in 
1999, 1,2 in 2001 en 2003 en 1,3 in 2005.  
 
Het percentage bewoners van de binnenstad dat aangeeft slachtoffer te zijn geweest van 
geweldsdelicten in de eigen buurt bedraagt in 2005 5%, terwijl dit in 2001 nog op 9% lag. 
Deze daling is echter niet significant. Vermogensdelicten laten hetzelfde beeld zien: 28% in 
2005 versus 29% in 2001. Ook voor de hele gemeente geldt dat er weinig veranderingen 
zijn opgetreden in het slachtofferschap van geweld (alhoewel sommige door de grote 
aantallen respondenten wel significant zijn).  
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Bekend is dat drugsoverlast en geweldsincidenten sterk bijdragen aan de onveiligheid-
beleving van bewoners. Van alle bewoners in Venlo voelt in 2005 28% zich in de eigen 
buurt wel eens onveilig. Dit percentage is gestegen en is bovendien sinds 1999 nog niet zo 
hoog geweest. Van de bewoners van de binnenstad voelt 46% zich er in 2005 wel eens 
onveilig. Hiermee is de onveiligheidsbeleving na een aanvankelijke verbetering in 2003 
weer terug op het niveau van de periode voor Hektor.  
 
Ondanks de afname van de drugsoverlast en de verbeteringen in het straatbeeld doordat 
runners en dealers zich er minder frequent ophouden is de veiligheidsbeleving niet 
verbeterd. Dit kan te maken hebben met de leegstand6 van diverse bedrijfspanden waarvan 
vooral aan de Maaskade sprake is en met de herontwikkeling van Q4 waardoor enkele 
straten in dit gebied sinds 2004 grotendeels braak liggen. Met name 's avonds maakt de 
buurt een uitgestorven indruk.  
 
Tabel 7.5 Voorkomen drugsoverlast en gevolgen van drugsoverlast in de gemeente Venlo en 

Binnenstad, Stadspeiling 1999, 2001, 2003 en 2005, in percentages 
  Binnenstad Gemeente (excl. Tegelen en Belfeld)* 

  1999 
(n=152) 

2001 
(n=221) 

2003 
(n=183) 

2005 
(n=246) 

1999 
(N=2572) 

2001 
(N=3381) 

2003 
(N=2974) 

2005 
(N=2467) 

Kencijfers Buurtdreiging 4,5 3,8 3,7 3,6 1,5 1,2 1,21 1,32,3 
Ongeacht 
plaats 
misdrijf 

9 10 6 9 6 6 6 5 Slachtoffer-
schap 
gewelds-
misdrijven  Eigen buurt 8 9 4 5 4 3 4 3 

Ongeacht 
plaats 
misdrijf 

40 30 36 31 31 271 302 302 Slachtoffer-
schap 
vermogens-
delicten Eigen buurt 35 29 34 28 25 221 24 242 

Ongeacht 
plaats 
misdrijf 

46 291 39 291,3 31 28 332 30 Slachtoffer-
schap 
vernielingen 

Eigen buurt 41 281 38 261,3 28 27 302 27 
Wel eens 
onveilig 

52 57 46 54 39 39 372 383 

Vaak onveilig 10 10 5 8  4 3 21 3 

Onveiligheid-
beleving 

Wel eens 
onveilig eigen 
buurt 

49 50 371,2 463 26 24 25 281,2,3 

* Vanwege een gemeentelijke herindeling zijn de gegevens van de gemeentelijke Stadspeiling 1999 niet geheel 
vergelijkbaar met die van 2001 en 2003. Om die reden zijn de gegevens in de tabel gebaseerd op de 
onderzoeksgegevens van de stadsdelen Venlo en Blerick; dus exclusief de gegevens van de voormalige 
gemeenten Tegelen en Belfeld.  

1 Significant verschil met 1999, p < .05; 2 Significant verschil met 2001, p < .05; 3  Significant verschil met 2003, 
p < .05 
Bron: Stadspeiling 1999, 2001, 2003 en 2005, bewerking gemeente Venlo. 

 
 
Ondernemers 
Uit tabel 7.6 blijkt dat volgens de ondernemers in Q4+ in 2001 en 2003 drugsproblemen 
rond hun bedrijf nog veel voorkomen, maar dat in 2004 sprake is van een significante 
daling. Dit geldt eveneens voor de ondernemers in het overige deel van de binnenstad. De 
ondernemers van het overige deel van de binnenstad zijn daarnaast van mening dat de 
buurtverloedering is afgenomen. 
     

                                                 
6 In december 2004 bedraagt de leegstand in de Venlose binnenstad volgens cijfers van economisch 
onderzoeksbureau Etil 9,1% (52 panden). In Q4 staan ongeveer 20 panden leeg. In april 2004 is de 
leegstand 7,7% en een jaar eerder 8,2%. Het gemiddelde leegstandspercentage in Limburg begin 
2005 is 7,9% (De Limburger 28 januari 2005). 
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Tabel 7.6 Gemiddelde indicatorscore op een schaal van 1 tot 10 voor ernst buurtproblematiek 
ondernemers binnenstad, 2001, 2003 en 2005 

Q4+ Binnenstad 
 

Overige deel  
Binnenstad 

Totaal Binnenstad  
 

 

2001 2003 2004 2001  2003 2004 2001 2003 2004 
Drugsproblematiek 
Verkeersproblematiek 
Buurtverloedering 
Buurtdreiging 

4,9 
3,8 
3,7 
3,0 

4,9 
4,0 
3,5 
3,1 

3,51,2 

3,4 
3,5 
2,9 

3,6 
3,4 
3,6 
2,9 

4,1 
3,8 
3,4 
3,4 

2,91,2 
3,02 
2,81,2 
2,82 

4,2 
3,6 
3,7 
2,9 

4,5 
3,9 
3,4 
3,3 

3,21,2 
3,22 
3,11 
2,9 

1 Significant verschil met 2001, p < .05; 2 Significant verschil met 2003, p < .05 

 
 
Slachtofferschap 
Uit tabel 7.7 blijkt dat in de eerste twee metingen de ondernemers in Q4+ met 49% in 2001 
en 52% in 2003 minder vaak slachtoffer zijn van vermogensdelicten, met name 
winkeldiefstal, dan de ondernemers in het overige deel van de binnenstad (70% in 2001 en 
74% in 2003). In 2004 is echter 60% van de ondernemers in Q4+ slachtoffer geweest van 
vermogensdelicten, terwijl dit voor 56% van de ondernemers uit het overige deel van de 
binnenstad geldt. De winkels in Q4+ zijn overigens minder groot dan de winkels in het 
overige deel van de binnenstad. Bovendien is het assortiment hier minder omvangrijk, in 
enkele winkels is dit zelfs zeer beperkt. 
 
Tabel 7.7 Slachtofferschap ondernemers van vermogens- en geweldsdelicten en vandalisme 

in binnenstad in afgelopen twaalf maanden, 2001, 2003 en 2005, in percentages 
Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  

 
2001 
n=49 

2003 
n=50  

2004 
n=52 

2001 
n=54 

2003 
n=50 

2004 
n=50 

2001 
n=103 

2003 
n=100 

2004 
n=102 

Vermogensdelicten 
Diefstal 
Poging tot inbraak 
Inbraak 
Diefstal uit bedrijfsvoertuig 
Diefstal van bedrijfsvoertuig 
 
Geweldsdelicten 
Bedreigd in onderneming 
Diefstal met geweld of 
bedreiging 
Slachtoffer van mishandeling 
in onderneming 
 
Vandalisme 
Vandalisme/vernieling 
Brandstichting 

49 
42 
13 
 6 
 8 
 2 

 
18 
17 
 6 

 
 2 

 
 

31 
31 
 0 

52 
47 
14 
12 
4 
0 
 

18 
18 
4 
 

4 
 
 

26 
26 
0 

60 
54 
14 
8 
0 
0 
 

35 
33 
6 
 

8 
 
 

27 
27 
6 

70 
64 
11 
 9 
 4 
 4 

 
 17 
 15 
 4 

 
 2 

 
 

43 
43 
 0 

74 
67 
14 
12 
8 
2 
 

391 

351 

4 
 

6 
 
 

27 
27 
2 

56 
54 
14 
14 
6 
4 
 

28 
28 
8 
 

2 
 
 

28 
28 
0 

60 
54 
12 
 8 
 6 
 3 

 
18 
16 
 5 
  
2 
 
 

37 
37 
 0 

63 
57 
14 
12 
6 
1 
 

29 
27 
4 
 

5 
 
 

27 
26 
2 

58 
54 
14 
11 
3 
2 
 

311 

301 

4 
 

5 
 
 

28 
27 
3 

1 Significant verschil met 2001, p < .05 

 
 
Het percentage ondernemers dat aangeeft in het jaar voorafgaande aan de enquête 
slachtoffer te zijn geweest van geweldsdelicten is voor de gehele binnenstad significant 
toegenomen van 18% in 2001 naar 31% in 2004. De ondernemers geven met name aan dat 
zij vaker zijn bedreigd in hun onderneming. Voor vermogensdelicten en vandalisme zijn 
geen significante verschillen te constateren. 
 
Omzet 
Bij de omzetontwikkeling van de detailhandel en de horeca speelt een groot aantal factoren 
een rol. Met name de slechte conjunctuur in de Nederlandse economie van de afgelopen 
jaren moet hierbij worden genoemd. De omzetten van de detailhandel en de horeca staan de 
afgelopen jaren landelijk onder druk (CBS 2004, CBS 2005). In 2003 en 2004 zijn de 
omzetten landelijk in beide jaren zelfs met zo'n twee procent gedaald. In 2002 was er nog 
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sprake van een stijging van de omzet met gemiddeld ruim twee procent. Ook in de periode 
1999-2002 was er sprake van een toename van gemiddeld zo'n vijf procent. 
 
De ondernemers in Venlo is gevraagd naar de ontwikkeling van de omzet. In 2002 heeft 
71% deze vraag beantwoord, in 2004 76% en in 2005 68%. De gegevens moeten dan ook 
met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Bij alle metingen is de ondernemers 
gevraagd om de ontwikkeling in hun omzet ten opzichte van de omzet in 1999 aan te geven. 
In 2002 is gevraagd naar de omzet over het jaar 2000, in 2004 naar de omzet over het jaar 
2002, terwijl in 2005 is gevraagd naar de omzet van 2003.  
 
De ondernemers in Q4+ blijken het economisch lastiger te hebben dan de ondernemers in 
het overige deel van de binnenstad. Zowel in 2005 als in 2004 en 2002 geven met name de 
ondernemers in het Q4+ gebied aan dat er sprake is van een daling in hun omzet ten 
opzichte van 1999 (38% in 2005 tegenover 33% in 2004 en 57% in 2002). Voor de overige 
binnenstad geeft 26% respectievelijk 16% en 20% van de ondernemers aan dat sinds 1999 
hun omzet is afgenomen.  
 
Achtergrondkenmerken bewoners binnenstad 
De concentratie van de drugshandel in de binnenstad tast de kwaliteit van de woon-
omgeving aan. Aangenomen wordt dat de aantrekkelijkheid van delen van de binnenstad 
voor ondernemers en woonconsumenten niet optimaal is. De verwachting is dat door de 
aanpak van de drugshandel en de realisering van enkele nieuwbouwlocaties de binnenstad 
voor de huidige, maar zeker ook voor potentiële  bewoners, aantrekkelijker zal worden. Het 
profiel van de binnenstadbewoners zal, indien Hektor een succes is, veranderen.  
 
Uit de bevolkingsgegevens van de gemeente Venlo blijkt dat in de binnenstad en met name 
in Q4 weinig kinderen wonen, relatief veel personen tussen de 25 en 39 jaar oud zijn of 
ouder zijn dan 65 jaar (tabel 7.8).  
 
Tabel 7.8 Achtergrondkenmerken bewoners gemeente Venlo, Binnenstad en Q4, per 1-1-2001,  

per 1-1-2003 en per 1-1-2005, in percentages 
Venlo Binnenstad Q4  
2001 2003 2005 2001 2003 2005 2001 2003 2005 

tot 15 
15-24 
25-39 
40-64 
65 e.o. 

17,4 
11,5 
22,3 
33,9 
14,9 

17,2 
11,7 
21,5 
34,6 
15,0 

17,0 
11,4 
20,8 
35,3 
15,5 

 9,4 
13,2 
25,9 
29,4 
22,1 

9,8 
13,4 
25,8 
30,1 
20,9 

9,1 
13,4 
25,6 
31,8 
20,1 

 5,5 
14,5 
28,7 
27,9 
23,4 

6,5 
13,8 
26,9 
29,9 
22,9 

6,0 
16,2 
32,2 
26,4 
19,3 

Leeftijd  
 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Nederlandse 
Turkse 
Marokkaanse 
Overige niet-westerse 
Duitse 
Overig westerse 

76,0 
 3,7 
 2,6 
 2,7 
 9,2 
 5,8 

75,1 
4,0 
2,9 
3,4 
8,9 
5,8 

74,6 
4,2 
3,0 
3,5 
8,6 
6,1 

73,8 
 4,3 
 1,9 
 3,7 
 8,7 
 7,6 

73,3 
4,2 
2,1 
4,8 
8,7 
7,0 

73,0 
4,2 
1,9 
5,3 
8,6 
7,0 

66,3  
 7,1 
 2,5 
 6,9 
 8,5  
 8,7 

67,0 
7,9 
2,5 
7,7 
8,6 
6,2 

67,0 
7,7 
2,8 
7,9 
8,2 
6,4 

Etniciteit 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
alleenstaand 
gezin zonder kinderen 
gezin met kinderen 
onvolledig gezin 
overige, m.n. niet-gezins 
huishoudens 

12,2 
21,0 
49,4 
 7,7 
 9,6 

12,5 
21,0 
48,4 
8,1 

10,1 

12,8 
21,3 
47,4 
8,5 
8,0 

29,5 
17,5 
25,0 
 6,3 
21,7 

29,4 
16,8 
24,2 
7,9 

21,7 

29,5 
16,1 
23,9 
6,9 

23,3 

41,0 
17,7 
11,0 
10,4 
20,0 

42,3 
16,6 
13,7 
9,2 

18,1 

40,7 
13,2 
14,8 
8,5 

22,8 

Huishouden 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Bron: GBA, gemeente Venlo 

 
 
Verder wonen in Q4 relatief veel allochtonen, met name Turken en personen met een 
overige, niet westerse etniciteit. Daarnaast telt de binnenstad, en met name Q4, veel 
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alleenstaanden en personen die gezamenlijk een huishouden delen (niet-
gezinshuishoudens). Het percentage gezinnen (met kinderen) is er verhoudingsgewijs 
gering. Tussen 2001 en 2005 is het percentage gezinnen met kinderen in Q4 enigszins 
gestegen. 
 
Bedrijfsvestigingen  
Uit de registratie van bedrijfsvestigingen in de gehele binnenstad blijkt dat het aantal 
bedrijven enigszins is toegenomen (tabel 7.9). In de periode 2000-2004 is het aantal 
bedrijven met 6% gestegen, in Q4 zelfs met 12%. De verdeling naar soort ondernemingen 
is in de loop der jaren in geringe mate veranderd. In Q4 behoort in de periode 2000-2004 
ruim de helft van de ondernemingen tot de detailhandel, terwijl ongeveer een kwart tot de 
horeca behoort. In het overige deel van de binnenstad liggen deze beide percentages lager. 
Ruim twee vijfde van de ondernemingen behoort hier tot de detailhandel, terwijl bijna een 
vijfde een horecaonderneming is. De afgelopen jaren is in Q4 het percentage detailhandel-
bedrijven enigszins afgenomen, terwijl het percentage overige ondernemingen licht is 
gestegen.   
 
Tabel 7.9 Ondernemingen naar soort in binnenstad (postcode gebied 5911) in 2000 tot en met 

2004, in percentages 
 2000 2001 2002 2003 2004 

 n=171 n=182 n=193 n=186 n=192 
Groothandel 
Detailhandel 
Horeca 
Overig 

2 
54 
22 
22 

2 
52 
26 
20 

6 
51 
24 
22 

6 
51 
22 
21 

4 
50 
21 
25 

Q4 

Totaal 100 100 100 100 100 
 n=547 n=552 n=571 n=556 n=572 
Groothandel 
Detailhandel 
Horeca 
Overig 

3 
44 
17 
36 

3 
45 
18 
34 

4 
43 
17 
36 

4 
42 
18 
36 

4 
40 
18 
38 

Overige deel Binnenstad 

Totaal 100 100 100 100 100 
 N=718 N=734 N=764 N=742 N=764 
Groothandel 
Detailhandel 
Horeca 
Overig 

3 
46 
18 
33 

3 
47 
20 
30 

4 
45 
19 
32 

4 
44 
19 
33 

4 
43 
18 
35 

Binnenstad 

Totaal 100 100 100 100 100 

 
 
Transacties panden 
Uit vastgoedinformatie van het Kadaster blijkt dat in 2004 112 panden zijn verkocht in de 
binnenstad (postcodegebied 5911). Hierbij gaat het met name om de verkoop van 
particuliere woningen en winkels. In 2003 zijn meer panden verkocht (127), terwijl in de 
jaren daarvoor het aantal verkochte panden lager ligt. In 2002 ging het om 95 transacties, in 
2001 om 54 en in 2000 om 88.  
 
 
7.4 Verplaatsing 
 
In deze paragraaf komen de (mogelijke) verplaatsingseffecten van drugsoverlast en 
criminaliteit aan de orde. Hierbij is een onderscheid gemaakt in drie geografische gebieden: 
verplaatsing binnen de gemeente Venlo; verplaatsing naar omliggende gemeenten; en 
verplaatsing naar verder weggelegen gemeenten. Binnen deze gebieden is op basis van 
beschikbare leefbaarheid- en veiligheidsonderzoeken nagegaan in welke mate drugsoverlast 
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door bewoners wordt ervaren in de periode 2001 tot en met 2004. Daarnaast zijn voor 
dezelfde periode uit de politieregistraties de volgende gegevens opgevraagd en 
geraadpleegd: het aantal meldingen van drugsoverlast; het aantal softdrugsincidenten (bezit, 
(intentie tot) handel en vervaardiging); en, indien mogelijk, het aantal aangehouden 
verdachten van softdrugshandel.7 Ten slotte zijn 14 gesprekken gevoerd met in totaal 15 
gemeenteambtenaren en politiefunctionarissen in Venlo en in de negen omringende en 
verder weggelegen gemeenten. 
 
Venlo 
De afname van de drugsoverlast in de binnenstad van Venlo leidt binnen de gemeente 
Venlo tot een geringe verplaatsing van de overlast. De toename van de overlast buiten de 
binnenstad blijkt met name uit de Stadspeiling (zie paragraaf 7.2), maar niet uit de door de 
politie geregistreerde overlastmeldingen. In Venlo hebben de overlastmeldingen vooral 
betrekking op de handel in softdrugs. Uit tabel 7.10 blijkt, evenals uit figuur 7.5 (paragraaf 
7.2), dat in de gehele gemeente eerst sprake is van een stijging van het aantal 
overlastmeldingen, terwijl het aantal daarna, met name in de binnenstad sterk daalt. In 2002 
en 2003 blijft het aantal meldingen in de overige stadsdelen stijgen. Pas in 2004 dalen in 
deze gebieden de aantallen meldingen. Deze daling is echter minder groot dan in Q4, 
waardoor sinds 2003 een relatief groot deel van de meldingen afkomstig is uit de overige 
stadsdelen. Er zijn buiten Q4 geen specifieke locaties aan te wijzen waar de drugsoverlast 
zich met name voordoet.  
 
Tabel 7.10 Meldingen drugsoverlast, gemeente Venlo 2001-2004 

2001 2002 2003 2004 
n % n % n % n % 

Venlo: Q4 189 25 234 27 111 14 48 9 

Venlo: Overige stadsdelen 565 75 640 73 682 86 491 91 

Venlo totaal 754 100 874 100 793 100 539 100 

Bron: Gids, politiedistrict Venlo 
 
 
Uit nadere analyses van de politieregistratie (BPS) blijken meldingen over dealen van drugs 
op straat en actieve drugsrunners in 2004 afkomstig te zijn uit diverse straten waarbij alleen 
de Maaskade in Q4 er met tien meldingen enigszins boven uitspringt. In de rest van de stad 
gaat het nog slechts om incidenten. Van drugsoverlast in Venlo-zuid blijkt in 2004 geen 
sprake te zijn.8 In voorgaande jaren waren er meerdere plekken in de stad waar regelmatig 

                                                 
7 Daarnaast zijn ook de volgende gegevens beschikbaar: aantal (aangehouden) verdachten 
drugsoverlast en aantal incidenten drugsoverlast. Omdat hierbij geen onderscheid wordt gemaakt in 
soft- en harddrugs zijn deze gegevens geen betrouwbare indicatoren als het gaat om de verplaatsing 
van softdrugskopers en sofdrugshandel vanuit Venlo. Ontwikkelingen in het aantal meldingen 
drugsoverlast is voor Venlo, gezien de problematiek, geschikt als indicator. Voor de overige ge-
meenten, moet deze indicator echter met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Dit geldt  
met name voor de steden Heerlen, Eindhoven en Nijmegen, die vooral worden gekenmerkt door  
harddrugsproblematiek, en voor Maastricht waar relatief vaak van beide vormen van drugsoverlast  
sprake is.  
8 In 2003 zijn meldingen over dealen van drugs op straat en actieve drugsrunners naast de Maaskade 
met name afkomstig uit de Sloterbeekstraat (21 meldingen), waar een coffeeshop is gevestigd, en de 
aangrenzende Sinselveldstraat (19 meldingen). Beide straten liggen in de wijk Venlo-zuid. In 2001 
komen uit deze straten nog niet of nauwelijks meldingen over dealen van softdrugs en activiteiten 
van drugsrunners (vijf meldingen uit de Sloterbeekstraat en geen enkele melding uit de 
Sinselveldstraat). Wel blijken in januari 2002 berichten in de media en signalen van de bewoners 
voor de politie voldoende reden om de drugsoverlast in Venlo-zuid nader te analyseren. De politie 
concludeert na een inventariserend onderzoek in haar rapport dat van een toename van de 
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sprake was van drugshandel. In 2003 ging het vooral om de Maaskade (53 meldingen) en in 
mindere mate om de eveneens in Q4 gelegen Bergstraat en Bolwaterstraat. De meldingen 
afkomstig uit die beide straten waren met 18 respectievelijk zeven meldingen al aanzienlijk 
lager dan in 2001. In dat jaar scoorden deze straten nog 74 respectievelijk 37 meldingen, 
wat de hoogste aantallen meldingen van de stad waren. 
 
De overlast blijkt over een groot geografisch gebied te zijn verspreid. Dat past ook in het 
beeld dat geïnterviewden hebben van de drugshandel. Een deel van de handel, met name de 
handel in grotere hoeveelheden, heeft zich volgens hen verplaatst naar de regio rond Venlo 
en verder weggelegen plaatsen in Noord-Limburg, maar ook naar Brabant en Duitsland. 
Duitse kopers vallen in Q4 sinds de verplaatsing van twee van de drie daar gevestigde 
coffeeshops meer op. De pakkans is daarmee vergroot en kopers en verkopers reageren 
daarop door de feitelijke overdracht van de softdrugs elders te laten plaatsvinden.     
 
Wanneer wordt gekeken naar het aantal softdrugsincidenten (tabel 7.11) blijkt dat tussen 
2001 en 2002 het aantal softdrugsincidenten sterk afneemt in de gehele gemeente, terwijl 
deze in de periode daarna vrijwel stabiel blijft. Ook hier is een lichte verschuiving naar de 
overige stadsdelen waarneembaar. In 2003 vinden de meeste incidenten plaats in de overige 
stadsdelen, terwijl in 2001 het aantal softdrugsincidenten in Q4 hoger was.   
 
Tabel 7.11  Incidenten softdrugs, gemeente Venlo 2001-2004 

2001 2002 2003 2004 
n % n % n % n % 

Venlo: Q4 403 58 220 49 172 37 204 43 

Venlo: Overige stadsdelen 296 42 232 51 287 63 273 57 

Venlo totaal 699 100 452 100 459 100 477 100 

Bron: Gids, politiedistrict Venlo 
 
 
Omliggende gemeenten 
Naast verplaatsing binnen de gemeente Venlo is het mogelijk dat de handel (en de 
navenante overlast) zich verplaatst naar gemeenten in de omliggende regio. 
Drugshandelaren uit Venlo kunnen hun handel trachten te verplaatsen door bijvoorbeeld in 
een van deze gemeenten een onderneming te starten als dekmantel voor drugshandel. 
Zolang de verkoop zich beperkt tot lokale gebruikers zal deze handel minder opvallen. 
Verkoop aan Duitse consumenten zal echter sterker opvallen. Een toename van Duitse 
kopers in een omgeving waar zij voorheen niet of nauwelijks kwamen of opvielen zal tot 
zichtbare veranderingen leiden.  
 
De meest voor de hand liggende locaties, waar Duitse drugstoeristen hun softdrugs zouden 
kunnen kopen, zijn de grotere gemeenten in de regio rond Venlo waar coffeeshops zijn 
gevestigd, die goed bereikbaar zijn vanuit het Duitse achterland en die op niet te grote 
afstand van Duitsland liggen. Voor Duitse kopers doen zich in de regio rond Venlo de 
volgende drie alternatieven voor: Roermond (2 gedoogde coffeeshops), Weert (2), en 
Venray (2). 
 

                                                                                                                                         
drugsoverlast in de buurten Sinselveld en Krekelveld inderdaad sprake is, maar dat de overlast met 
name zou zijn toe te schrijven aan dealers en gebruikers van harddrugs (Politie Venlo 2002). Deze 
verdieping was onderdeel van het gedurende het gehele project gestructureerd blijven volgen van de 
verplaatsing van het aantal meldingen in de gehele regio. 
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Een indicatie van de ontwikkeling van drugsoverlast in deze gemeenten is informatie uit de 
tweejaarlijkse politiemonitor.9 Uit de politiemonitor Limburg-Noord, waar deze gemeenten 
inclusief Venlo onder vallen, blijkt dat vooral in 2001 relatief meer bewoners ‘vaak 
overlast’ ervaren dan gemiddeld in Nederland (figuur 7.9).  

 
Tussen 1997 en 2001 daalt het aantal bewoners dat vaak overlast ervaart, terwijl dit aantal 
tussen 2001 en 2002 (licht) stijgt, een jaar later wederom (licht) daalt, en vervolgens in 
2004 wederom (licht) stijgt. Landelijk lijkt daarentegen het aantal bewoners dat aangeeft 
dat drugsoverlast vaak voorkomt vanaf 1999 te stabiliseren.10  
 
Figuur 7.9  Ontwikkeling in percentage bevolking dat aangeeft dat drugsoverlast vaak voorkomt 

1997-2004: landelijk en Limburg-Noord 
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Bron: Politiemonitor 
 
 
De ontwikkeling (trend) in ervaren drugsoverlast in de omliggende gemeenten van Venlo 
kan worden verkregen door de ontwikkeling in de politiemonitor te vergelijken met de 
tweejaarlijkse Stadspeiling van de gemeente Venlo (tabel 7.2). Uit de Stadspeiling blijkt dat 
in Venlo tussen 1999 en 2001 het percentage bewoners dat drugsoverlast vaak ervaart daalt 
(van 14 naar 12%), terwijl dit vanaf 2001 min of meer gelijk blijft. Doordat de situatie in 
Venlo is gestabiliseerd zijn de ontwikkelingen in drugsoverlast binnen de politieregio 
Limburg-Noord vooral toe te schrijven aan de veranderingen in ervaren drugsoverlast 
buiten Venlo. Benadrukt moet echter worden dat de ontwikkelingen in de politiemonitor 
geen significante veranderingen laten zien. De genoemde stijgingen en dalingen geven geen 
duidelijke indicatie dat drugsoverlast zich binnen de politieregio verplaatst. 
 
Politieregistraties 
Naast de politiemonitor zijn tevens politiegegevens met behulp van Gids opgevraagd en 
geraadpleegd. Daarbij is, waar mogelijk, gekeken naar zowel de gehele gemeente als het 
gebied waarin de (meeste) coffeeshops zich bevinden.  
 

                                                 
9 In de politiemonitor wordt gevraagd naar het voorkomen van drugsoverlast. Dit is een goede 
indicator, maar te breed om conclusies over de verplaatsing van de handel in Venlo te kunnen 
verbinden. Bij deze vraag kan het om het gebruik van en de handel in zowel soft- als harddrugs gaan.  
10 De gegevens van de politiemonitor zijn alleen beschikbaar voor de gehele politieregio, waardoor 
een vergelijking op niveau van gemeente of politiedistrict helaas niet mogelijk is. 
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Uit tabel 7.12 blijkt dat het aantal meldingen van drugsoverlast tussen 2001 en 2002 in 
Roermond een sterke toename kent, terwijl ze in de daarop volgende jaren weer zijn 
afgenomen. Ook stijgt tussen 2001 en 2002 het aantal softdrugsincidenten, terwijl ze vanaf 
2002 weer in aantal dalen. De verklaring van deze ontwikkeling lijkt het gevolg van een 
scherpere handhaving in de buitenwijken, waarbij vooral gebruik (bezit) en vervaardiging 
van softdrugs (kwekerijen) werden aangepakt.  
 
Tabel 7.12    Gidsgegevens omringende gemeenten 2000-2004 

2001 2002 2003 2004 
Meldingen drugsoverlast     

Venray 28 29 36 38 
Venray binnenring 11 15 15 11 

Roermond 108 216 141 137 
Roermond binnenstad 34 55 40 53 

Weert 143 187 179 175 
Weert centrum 50 56 35 54 

Incidenten softdrugs1     
Venray 15 20 34 52 

Venray binnenring 4 7 11 20 
Roermond 88 113 94 87 

Roermond binnenstad 18 13 9 13 
Weert 49 40 42 62 

Weert centrum 9 2 4 9 
1 Het betreft hier het bezit en gebruik van, de (intentie tot) handel in en het vervaardigen van 
softdrugs. 
Bron: Gids, Politiedistrict Limburg-Noord 
 
 
Betrokkenen in de gemeente Roermond hebben het idee dat het met verplaatsingseffecten 
vanuit andere steden wel meevalt. Men vermoedt wel dat het in de loop der jaren drukker is 
geworden in en rond de coffeeshops, ook al is de aard en omvang van de klanten niet 
geheel duidelijk. Onduidelijk is of dit komt door een toenemend gebruik van cannabis in 
Duitsland, of dat deze kopers afkomstig zijn uit Venlo, of uit de steden in Zuid-Limburg. 
Het wijkteam heeft het gevoel dat in Roermond meer op straat gebeurt dan vroeger, maar 
dit is niet met registratiegegevens aan te tonen. Duidelijke aanwijzingen dat er extra niet 
gedoogde verkooppunten zijn bijgekomen of dat er handel op straat zou plaatsvinden kan 
de politie niet geven. Een mogelijke verplaatsing vanuit Venlo kan niet worden uitgesloten, 
maar concrete gevallen waarbij hiervan sprake is zijn door geïnterviewden niet genoemd. 
De laatste twee jaar zijn in Roermond overigens wel steeds meer hennepkwekerijen 
aangetroffen, met name in het zuiden van de gemeente. Verder kent Roermond volgens de 
geïnterviewden eveneens een toenemende problematiek rond XTC en GHB.  
 
In de gemeente Venray is tussen 2001 en 2004 geen noemenswaardige ontwikkeling in het 
aantal meldingen van drugsoverlast te constateren. Volgens de politie zijn er echter in de 
eerste helft van 2005 relatief meer klachten binnen gekomen, met name doordat de 
coffeeshops nieuwe sluitingstijden kennen. Wel stijgt het aantal softdrugsincidenten en het 
aantal aangehouden verdachten met betrekking tot drugsgebruik en -handel vanaf 2003 
sterk. Volgens de politie is het aantal klanten van de coffeeshops met een natuurlijke, 
autonome aanwas toegenomen en heeft dit geen verband met Venlo, gezien de lastige 
bereikbaarheid van Venray voor Duitsers. Ook het aantal niet gedoogde verkooppunten 
(voornamelijk thuisdealers) is door Hektor niet toegenomen volgens de politie. Wel zou een 
aantal panden voor (droge) horeca en detailhandel in de laatste twee jaar zijn aangekocht of 
gehuurd door (criminele) personen die voorheen in Venlo actief waren. Het gaat hierbij 
volgens de politie om 10 tot 15 personen die inmiddels vanuit zes tot acht panden actief 
zouden zijn. Voor de politie is het echter moeilijk grip op deze 'ondernemingen' te krijgen, 
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omdat het onduidelijk is of er illegale activiteiten worden ontplooid. De gemeente Venray 
heeft bij de vergunningverlening geen gebruik gemaakt van de (screenings)mogelijkheden 
van de Wet BIBOB.  
 
In de gemeente Weert, ten slotte, stijgt in de periode 2001-2002 het aantal meldingen van 
drugsoverlast, zij het niet in de binnenstad. Daarnaast is het aantal softdrugsincidenten 
nagenoeg gelijk gebleven, alleen in 2004 neemt deze toe. Deze recente stijging is volgens 
de politie het gevolg van een geïntensiveerde opsporing naar (groot- en kleinschalige) 
hennepkwekerijen. Een ander deel is verklaarbaar doordat sinds halverwege 2004 het 
centrum voor (dakloze) harddrugsverslaafden open is, hetgeen heeft geleid tot meer 
aanwezigheid van deze groep in de stad, en tot relatief meer softdrugsdelicten, 
voornamelijk het openlijk gebruik van softdrugs. In Weert is geenszins sprake van 
straathandel van softdrugs. Binnen de groep, bij de politie bekende, harddrugsdealers zijn 
daarnaast bijna geen nieuwe gezichten te ontdekken. De gemeente kent nauwelijks 
problemen rond de gedoogde verkoop in coffeeshops. Verder is in Weert geen sprake van 
een populatie Duitse softdrugskopers. De Belgische kopers, die een substantieel deel van de 
klandizie vormen, veroorzaken nauwelijks overlast.  
 
Verder weggelegen gemeenten 
Andere, verder weggelegen voor de hand liggende alternatieven zijn de grotere gemeenten 
Sittard-Geleen (4 gedoogde coffeeshops), Heerlen (3), Kerkrade (3), Maastricht (16), 
Nijmegen (15) en Eindhoven (15).  
 
Ook voor deze gebieden zijn de ontwikkelingen in de ervaren drugsoverlast nagegaan, 
waarbij wederom ook gebruik gemaakt is van de politiemonitor. Het betreft hier drie 
politieregio's (figuur 7.10).  
 
Figuur 7.10 Ontwikkeling in percentage bevolking dat aangeeft dat drugsoverlast vaak voorkomt 

1997-2004: landelijk, Limburg-Zuid, Brabant-Zuid-Oost en Gelderland-Zuid 
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In de regio Limburg-Zuid is het percentage bewoners dat vaak drugsoverlast ervaart sinds 
de start van de monitor fors hoger dan in de rest van Nederland. Ten opzichte van de 
landelijke cijfers is er zelfs sprake van een verdubbeling van het percentage personen dat 
drugsoverlast in deze mate ervaart. De ervaren drugsoverlast in de politieregio's Brabant-
Zuid-Oost (met de steden Eindhoven en Helmond) en Gelderland-Zuid (Nijmegen en Tiel) 
is echter vergelijkbaar met de landelijke trend. De overlast lijkt zich, met name in Limburg-
Zuid, op dezelfde manier te ontwikkelen als in Limburg-Noord (zie figuur 7.9). Tussen 
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1997 en 2001 daalt het aantal bewoners dat vaak overlast ervaart, terwijl dit aantal tussen 
2001 en 2002 stijgt, een jaar later wederom daalt, en vervolgens in 2004 weer stijgt.11  
 
Gezien de nauwelijks veranderende ontwikkelingen in de politiemonitor is de invloed 
vanuit Venlo op de ervaren drugsoverlast in Eindhoven en Nijmegen te verwaarlozen. Dit 
wordt bevestigd in de gesprekken met betrokkenen. Alhoewel men de mogelijkheid van 
migratie van drugshandelaren kan voorstellen, is het vrijwel uitgesloten dat de acties van 
Hektor van invloed zijn op de drugsoverlast in de eigen gemeente. Eindhoven en Nijmegen 
hebben namelijk vooral te maken met harddrugsproblematiek. De overlast is daarom 
grotendeels toe te schrijven aan een vaste populatie harddrugsverslaafden en -dealers. Uit 
de Buurtthermometer Eindhoven blijkt dat in 2003 voornamelijk in de buurten rondom de 
binnenstad sprake is van drugsoverlast. Inzicht in ontwikkeling van drugsoverlast in de 
gemeente Eindhoven is echter niet aanwezig. Overlast van (de klanten van) coffeeshops en 
niet gedoogde verkooppunten van softdrugs is volgens de geïnterviewden in beide 
gemeenten nauwelijks aanwezig.  
 
De ontwikkelingen in Limburg-Zuid laten enkele significante veranderingen tussen de jaren 
zien. In de Parkstad Monitor, een digitaal op internet beschikbare database met 
verschillende gegevens, zijn voor de afzonderlijke gemeenten verschillende cijfers 
beschikbaar. Uit deze monitor blijkt dat zowel in Heerlen als in Kerkrade het percentage 
bewoners dat aangeeft drugsoverlast te ervaren in de periode 2001-2003 licht toeneemt. 
Heerlen kent daarbij voornamelijk een harddrugsproblematiek, terwijl Kerkrade zowel met 
softdrugs- als harddrugsoverlast heeft te kampen. Volgens de geïnterviewde personen in 
deze gemeenten leidt de succesvolle aanpak van de drugsoverlast in Heerlen (project 
Hartslag) mogelijk tot verplaatsing naar omliggende steden. Verplaatsing vanuit Venlo ligt 
volgens deze personen niet voor de hand. Daarvoor ligt Venlo te ver weg van Zuid-
Limburg. Volgens de geïnterviewden doen zich in de herkomst van de bezoekers in hun 
gemeente geen veranderingen voor. Gesteld wordt dat bezoekers in Venlo met name uit de 
aangrenzende regio in Duitsland afkomstig zijn. Van een toename van bezoekers uit die 
regio is volgens hen in Zuid-Limburg geen sprake. De drugstoeristen in Zuid-Limburg zijn 
naast Duitsland (Kerkrade, Heerlen en Sittard-Geleen) met name afkomstig uit België 
(Maastricht en Sittard-Geleen) en Noord-Frankrijk (Maastricht).  
 
Politieregistraties 
Ook voor de verder weggelegen gemeenten zijn politiegegevens met behulp van Gids 
opgevraagd en geraadpleegd.12 Uit tabel 7.13 blijkt dat in Nijmegen en Eindhoven in de 
periode 2001 en 2003 een sterke toename van het aantal meldingen van drugsoverlast 
gevolgd door een daling in 2004.  
 
Uit de Integrale Veiligheidsmonitor Nijmegen (2003) blijkt dat het aantal meldingen van 
(soft- en hard)drugsoverlast dat bij de politie is geregistreerd in de periode 2000-2003 met 
64% is gestegen van 529 naar 865 per jaar. Vooral tussen 2001 en 2002 trad een sterke 
toename van het aantal meldingen op. Bijna de helft van alle meldingen komt uit het 
stadscentrum. Het betreft hier echter voornamelijk overlast van harddrugs. In de laatste 
jaren is dit in Nijmegen volgens de geïnterviewden vooral te verklaren door het 

                                                 
11 De gegevens van de politiemonitor zijn alleen beschikbaar voor de gehele politieregio, waardoor 
een vergelijking op niveau van gemeente of politiedistrict helaas niet mogelijk is. 
12 In de meeste politieregio's gebruikt men BPS, terwijl in Limburg-Zuid (Kerkrade, Maastricht, 
Heerlen en Sittard) gebruik wordt gemaakt van  het systeem xpol.  In het systeem xpol worden geen 
verdachten van drugsoverlast geregistreerd indien er geen sprake is van een strafbaar feit. Er is 
daarom voor gekozen om alleen de aangehouden verdachten mee te nemen. 
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toegenomen toezicht op de populatie en door de komst van een opvangcentrum in de 
binnenstad.  
 
Tabel 7.13  Meldingen drugsoverlast en softdrugsincidenten 2001-2004 

2001 2002 2003 2004 
Meldingen drugsoverlast1     

Eindhoven 665 719 1053 737 
Nijmegen 430 776 853 578 
Heerlen 1605 2757 4239 1718 
Kerkrade 186 248 157 157 
Sittard-Geleen 195 241 315 269 
Maastricht 1105 803 856 897 

Incidenten softdrugs     
Eindhoven 454 369 487 390 
Nijmegen 150 176 274 200 
Heerlen 135 151 191 240 
Kerkrade 248 294 254 350 
Sittard-Geleen 111 111 168 248 
Maastricht 161 157 219 312 

1 Het betreft hier de meldingen van zowel softdrugs- als harddrugsoverlast. 
Bron: Gids, Politiedistricten Limburg-Zuid, Brabant-Zuid-Oost, Gelderland-Zuid 
 
 
In Nijmegen is het aantal Duitse kopers van softdrugs minder omvangrijk dan in andere 
grensgemeenten. Het beperkt aanwezige drugstoerisme gaat volgens de geïnterviewden in 
Nijmegen niet gepaard met straathandel en parkeer- of geluidsoverlast, zoals in Venlo het 
geval is. Het fenomeen van straatdealers en drugsrunners (van softdrugs) is in Nijmegen 
nauwelijks bekend. Wel zijn er signalen dat Duitse klanten, maar ook klanten uit 
omringende gemeenten komen voor verkoop vanuit niet gedoogde verkooppunten. Deze 
klanten worden opgevangen in zogenoemde kadoshops of headshops en worden vervolgens 
naar een andere locatie geloodst voor de afname van grote hoeveelheden. Deze vorm van 
verkoop veroorzaakt echter totaal geen overlast, dus is het moeilijk daar grip op te krijgen. 
Er zijn echter geen signalen dat het aantal niet gedoogde verkooppunten, of het aantal 
klanten dat op zoek is naar deze punten in de afgelopen vier jaar is toegenomen. 
Verplaatsingseffecten vanuit Venlo worden door politie en gemeente niet geheel 
onmogelijk geacht, maar zij hebben hierover geen signalen ontvangen. 
 
Uit tabel 7.13 blijkt verder dat het aantal overlastmeldingen in de gemeenten Kerkrade en 
Sittard-Geleen tot 2002 respectievelijk 2003 is gestegen en vervolgens is afgenomen. In 
beide plaatsen blijkt echter het aantal incidenten met betrekking tot softdrugs te zijn 
gestegen. Verder is in Heerlen de drugsoverlast in 2002 en 2003 zeer fors gestegen. Het 
betreft hier echter voornamelijk meldingen van overlast van harddrugs. De toename hangt 
samen met zogenoemde veegacties van de politie die in het kader van operatie Hartslag zijn 
uitgevoerd en zich met name richten op overlastgevende harddrugsverslaafden en de 
straathandel in harddrugs. De incidenten die betrekking hebben op softdrugs zijn relatief 
gering, maar nemen wel toe. De oorzaak van deze toename is niet bekend. 
 
In de interviews wordt aangegeven dat het gesloten krijgen van woningen van waaruit in 
drugs wordt gehandeld een probleem is. Het sluiten van drugspanden wordt praktisch 
onmogelijk genoemd.13 De huidige gemeentewet art. 174a biedt volgens deze gemeenten 

                                                 
13 De gemeente Kerkrade heeft in 2004 zes drugspanden gesloten. Het betreft drie sluitingen van 
woningen en drie sluitingen van lokalen die voor het publiek toegankelijk zijn. De sluitingen van de 
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onvoldoende mogelijkheden om woningen te sluiten. De bestaande bestuursrechtelijke 
maatregelen zijn onvoldoende toegesneden op de praktijk waarmee deze gemeenten worden 
geconfronteerd. Dat het sluiten van woningen in Venlo op grond van dezelfde wetgeving 
wel mogelijk is wordt toegeschreven aan het feit dat Venlo valt onder het arrondissement 
Roermond. De bestuursrechter in Maastricht zou strenger zijn en aangetoond willen zien 
dat klachten over drugsoverlast zijn terug te voeren op het drugspand en tevens direct 
verband houden met de handel in drugs. Volgens betrokkenen kunnen zij dit onvoldoende 
aantonen. Verder zou er onvoldoende politiecapaciteit zijn om verklaringen op te nemen 
van personen die in deze panden softdrugs hebben gekocht. Ook het feit dat politiemensen 
die hierbij betrokken zijn snel bekend raken bij de handelaren speelt hierbij een rol.  
 
Verplaatsing vanuit Venlo wordt volgens de geïnterviewden niet aannemelijk geacht, maar 
is ook niet uit te sluiten. Met name de verplaatsing van handelaren vanuit Venlo wordt 
mogelijk geacht. Volgens de politie kan hierin inzicht worden verkregen door de in Heerlen 
aangehouden dealers van softdrugs te vergelijken met die in Venlo. Indien blijkt dat deze 
dealers voorheen actief waren in Venlo, kan van een mogelijke verplaatsing worden 
gesproken. Alleen de dealer zelf kan bevestigen of van een werkelijke verplaatsing van zijn 
activiteiten sprake is en in hoeverre dit een gevolg is van de drugsaanpak in Venlo.  
 
Maastricht wordt volgens de geïnterviewden door slechts een beperkt aantal Duitse 
softdrugskopers bezocht. De meeste buitenlandse klanten zijn afkomstig uit België en 
Frankrijk. Volgens de politie is de populatie gebruikers en kopers in Maastricht redelijk 
stabiel. Wel veroorzaken de kopers veel parkeer- en verkeersoverlast. Het oprichten van 
een wietboulevard buiten het centrum moet evenals in Venlo de stroom softdrugskopers 
ombuigen. Daarnaast zijn in Maastricht straatdealers en drugsrunners werkzaam, 
voornamelijk Marokkanen. Een deel van deze straatdealers of drugsrunners is afkomstig 
van buiten Maastricht. Niet uitgesloten wordt dat een deel voorheen actief was in Venlo. In 
Maastricht wordt er vanuit gegaan dat na de verplaatsing van coffeeshops ook deze 
randverschijnselen zich zullen verplaatsen, of in ieder geval beter zijn aan te pakken. De 
politie is verder op de hoogte van diverse niet gedoogde verkooppunten van softdrugs, maar 
ziet het aantal niet in ernstige mate toenemen. Bovendien tracht ook de gemeente 
Maastricht hard op te treden tegen deze niet gedoogde verkooppunten, waarbij ook zij 
echter aanlopen tegen de bestuursrechtelijke knelpunten bij het sluiten van woningen. De 
verplaatsing van handelaren vanuit Venlo acht de politie uiterst klein, gezien het feit dat de 
'drugsmarkt' in Maastricht stabiel is te noemen. Er zijn geen aanwijzingen bekend die 
uitwaai-effecten vanuit Venlo bevestigen.  
 
 
7.5 Resumé 
 
In dit hoofdstuk is ingegaan op de vraag of de drugsoverlast in Venlo de afgelopen jaren is 
verminderd. Om deze vraag te beantwoorden zijn de afgelopen jaren gegevens verzameld 
bij de ondernemers in de binnenstad van Venlo en zijn door stadswachten periodiek 
observaties uitgevoerd op overlastlocaties. Bovendien is gebruik gemaakt van gegevens uit 
de gemeentelijke Stadspeiling. Daarnaast heeft een marginale toetsing van mogelijke 
verplaatsingseffecten plaatsgevonden. 
 
Op vier locaties waar drugspanden zijn gevestigd en op straat wordt gedeald zijn in 2002, 
2004 en 2005 observaties verricht. Het aantal aanwezige personen op elk willekeurig 
                                                                                                                                         
lokalen (ex 13b OW) zijn overeind gebleven, die van de woningen (174a Gemeentewet) zijn door de 
bestuursrechter ongedaan gemaakt.  
 



Resultaten  93 

tijdstip is tussen 2002 en 2005 nauwelijks veranderd, de gemiddelde aantallen afnemers, 
drugsdealers en drugsrunners zijn wel gedaald. Het gemiddeld aantal voorbijgangers is in 
dezelfde periode gestegen. Het gemiddeld aantal voorbijgangers is in 2004 overigens het 
hoogst.   
 
Rond de oorspronkelijke locaties van de vijf gedoogde coffeeshops zijn eveneens 
observaties verricht. Ook hier blijkt dat het gemiddeld aantal personen dat zich op een 
willekeurig tijdstip rond de coffeeshops ophoudt is toegenomen. De toename in het aantal 
afnemers/klanten waarvan tussen 2002 en 2004 sprake was, heeft zich niet doorgezet, maar 
is omgezet in een afname. Door de verplaatsing van de coffeeshops Roots en Oase is het 
gemiddelde aantal aanwezige klanten op de oorspronkelijke locaties gedaald naar nul. Het 
gemiddeld aantal aanwezige dealers en drugsrunners rond de coffeeshops ligt bij alle drie 
metingen laag. De toename van het gemiddeld aantal aanwezige personen wordt dan ook 
met name veroorzaakt door de aanwezige voorbijgangers.  
 
De meldingen van door burgers ervaren overlast van drugshandel en drugsgebruik worden 
in het BPS vastgelegd. Tussen 2002 en 2004 is het aantal meldingen in de gemeente Venlo 
met 38% gedaald van 874 naar 539 meldingen. In Q4 is het aantal meldingen het sterkst 
gedaald (-79%). Naast de meldingen van drugsoverlast is eveneens gekeken naar meldingen 
over de verkoop van drugs uit panden. Het blijkt dat ook hierbij sprake is van een sterke 
daling. De daling doet zich wederom het sterkst voor in Q4 waar de inspanningen van de 
politie het intensiefst zijn.  
 
Volgens de bewoners en ondernemers in de binnenstad is de drugsproblematiek in hun 
buurt afgenomen. De bewoners zijn met name van mening dat de frequentie van de overlast 
is afgenomen. De ondernemers hebben duidelijk minder overlast ervaren van de 
coffeeshops en de hinderlijke aanwezigheid van dealers, runners en gebruikers op straat. 
Ondanks de daling van deze vormen van drugsoverlast blijken de bewoners en ondernemers 
niet minder vaak het slachtoffer te zijn geweest van criminaliteit. De aantallen bedreigingen 
waarvan ondernemers het slachtoffer zijn geweest is zelfs fors gestegen. Deze bedreigingen 
vinden vooral in de winkel plaats. De veiligheidsbeleving is nauwelijks gewijzigd. De 
bewoners zijn zich ondanks de afname van de drugsoverlast niet veiliger gaan voelen in de 
binnenstad.  
 
In de samenstelling van de in Q4 woonachtige bewoners en gevestigde bedrijven hebben 
zich nog geen grote veranderingen voorgedaan. De verwachting is dat de herontwikkeling 
van Q4 leidt tot meer koopkrachtige bewoners en meer winkels en sociaal-culturele 
voorzieningen. Het aantal gezinnen met kinderen is er licht gestegen en de bedrijvigheid 
neemt er toe, maar de periode is nog te kort om duidelijke veranderingen in de 
samenstelling te kunnen vaststellen.  
 
Terugkijkend naar de beleidsveronderstellingen kan worden vastgesteld dat de beoogde 
resultaten voor een groot deel bereikt zijn, maar dat op bepaalde punten de beoogde 
verbetering niet is opgetreden. Positief is dat er minder drugspanden, dealers, runners en 
drugsklanten zijn, terwijl er meer publiek aanwezig is. Daarnaast is er sprake van minder 
incidenten en aanhoudingen. Het Schwanenhaus lijkt veel drugsklanten, drugsincidenten en 
verkeer weg te houden uit de binnenstad. Ondernemers ervaren minder drugsoverlast, 
terwijl de bewoners voornamelijk minder frequent drugsoverlast (met name van 
drugsdealers) ervaren. Daarnaast is er sprake van een toename van bedrijfsvestigingen.  
 
Verplaatsing 
Binnen Venlo is sprake van geringe verplaatsingseffecten, vooral doordat de afhandeling 
van drugszaken niet langer in Q4 plaatsvindt maar elders in en rond Venlo. Een deel van de 
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afwikkelingen lijkt te zijn verplaatst naar andere delen van de stad. Bewoners buiten de 
binnenstad geven aan dat handel in drugs in hun buurt in 2004 is toegenomen.  
 
Bij gemeenten in de regio rond Venlo wordt vermoed dat er sprake is van een (lichte) 
toename van softdrugshandel. Zo is het drukker bij de coffeeshops in Roermond en heeft de 
politie Venray aanwijzingen dat Turkse criminelen die voorheen in Venlo actief waren 
steeds meer in Venray terechtkomen. Concrete aanwijzingen, bijvoorbeeld op basis van  
geregistreerde meldingen of aanhoudingen van drugsdealers uit Venlo, waarmee een 
verplaatsingseffect kan worden aangetoond, zijn echter niet voorhanden. 
 
Ook in de verder weggelegen regio's zijn verplaatsingseffecten op basis van het beschikbare 
materiaal niet aan te tonen. Een verplaatsing van de drugshandel, met name van de 
drugstoeristen, van Venlo naar deze regio's wordt niet aannemelijk geacht, alhoewel deze 
niet helemaal is uit te sluiten. Een verplaatsing van drugshandelaren vanuit Venlo zou 
mogelijk kunnen zijn. Hierin kan echter alleen inzicht worden verkregen door uitgebreider 
onderzoek te doen naar de activiteiten van uit Venlo afkomstige drugshandelaren. 
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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 



96 INTRAVAL - Hektor in Venlo: eindevaluatie 

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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BIJLAGE 1 DEFINITIES1 
 
 
 
Uit de interviews voor het ontwikkelen van de indicatoren is gebleken dat de in Venlo 
gebruikte terminologie met betrekking tot de drugsproblematiek enigszins afwijkt van de 
aanduidingen elders in het land. Zo wordt in Venlo de term coffeeshop gebruikt voor zowel 
gedoogde als niet gedoogde verkooppunten. Woningen waar softdrugs worden verkocht 
worden omschreven als drugspand, terwijl deze term elders vooral bij handel in harddrugs 
wordt gebruikt. Ook begrippen als drugsrunner en drugsdealer vragen om een definiëring. 
Niet ongebruikelijk in Venlo is dat drugsrunners op straat personen aanspreken om ze naar 
verkooppunten te verwijzen of te begeleiden, maar een enkele keer ook zelf een (geringe) 
hoeveelheid softdrugs trachten te verkopen. Het onderscheid met een drugsdealer valt op 
dat moment weg. Indien hun hoofdbezigheid bestaat uit runnersactiviteiten, zoals het 
aanspreken en verwijzen of begeleiden van personen naar verkooppunten, dan worden zij 
als drugsrunner beschouwd.  
 
Definities verkooppunten drugs 
 

A. Cannabis 
1. Officieel gedoogde coffeeshops: alcoholvrije horecagelegenheden waar door gemeente 

verkoop en gebruik van softdrugs onder voorwaarden (AHOJ-G criteria) is toegestaan en 
is neergelegd in een gedoogvergunning. 

2. Publieke verkooppunten: alle soortgelijke voor publiek toegankelijke panden, anders 
dan officieel gedoogde coffeeshops, waar softdrugs worden verkocht en eventueel 
gebruikt, onder te verdelen in: a. horeca-inrichtingen; b. winkels; en c. sociaal-
culturele instellingen. 

3. Private verkooppunten: alle overige verkooppunten van softdrugs die niet zijn onder-
gebracht in een voor publiek toegankelijk pand, onder te verdelen in: a. woningen 
(drugspanden); b. koeriersdiensten; en c. afhaalgelegenheden. 

 
B. Soft- en/of harddrugs 
1. Drugsrunners: personen die op de openbare weg personen aanspreken en doorverwijzen 

of begeleiden naar locaties waar drugs worden verkocht. 
2. Drugsdealers: personen die harddrugs of softdrugs buiten officieel gedoogde coffee-

shops verkopen.  
 
C. Harddrugs 
1. Publieke verkooppunten: alle voor publiek toegankelijke panden waar harddrugs 

worden verkocht en eventueel gebruikt, onder te verdelen in: a. coffeeshops; b. 
horecagelegenheden; c. winkels; en d. sociaal-culturele instellingen.  

2. Private verkooppunten: alle overige, verkooppunten van harddrugs die niet zijn 
ondergebracht in een voor publiek toegankelijk pand, onder te verdelen in: a. 
woningen; b. koeriersdiensten; en c. afhaalgelegenheden. 

 
D. Ter onderscheid van verkooppunten zijn ook productieplaatsen gedefinieerd 
1. Kwekerijen: locaties waar meer dan 5 weedplanten worden geteeld, gekweekt of 

vermeerderd.    
2. Productieplaatsen harddrugs: locaties waar harddrugs worden vervaardigd, bereid, 

bewerkt, verwerkt of versneden. 
 

 
 
 
                                                 
1 De in dit onderzoek toegepaste definities voor de verkooppunten en de aanbieders van drugs zijn tot stand 
gekomen in overleg met de leden van de begeleidingscommissie van de eerste meting. 
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BIJLAGE 2 METHODIEK 
 
 
 
In deze bijlage worden de methoden en technieken, die voor de ondernemers, observaties, 
tellingen en bewoners zijn toegepast, nader toegelicht.  
 
Ondernemers 
Om een beeld te krijgen van de mogelijke vormen van overlast in de binnenstad van Venlo zijn 
winkeliers en horecaondernemers allereerst vragen gesteld over het voorkomen van voorvallen 
en situaties die tot overlast kunnen leiden. Voor deze zogenoemde potentiële overlastsituaties 
zijn analoog aan de Politiemonitor Bevolking twee clusters van buurtproblemen benoemd die 
als indicator gelden voor de verloedering van de buurt en de dreiging die uitgaat van de buurt. 
Hieraan zijn twee clusters toegevoegd, namelijk drugsproblemen en verkeersproblemen.  
 
Aan de ondernemers zijn in totaal 19 verschillende voorvallen voorgelegd die te maken 
hebben met het voorkomen van diverse problemen in de buurt. Enkele voorbeelden van 
dergelijke voorvallen zijn: handel in softdrugs op straat; rommel op straat; fout parkeren; 
geluidsoverlast; en bedreigingen. Deze problemen kunnen zich mogelijk in de buurt 
voordoen zonder dat dit voor de ondernemers daadwerkelijk tot hinder hoeft te leiden, de 
zogenoemde potentiële overlastsituaties.  
 
Daarnaast is aan de ondernemers over 16 drugsgerelateerde overlastsituaties gevraagd of zij 
daar persoonlijk hinder van hebben ondervonden. De indicatoren zijn een samenvoeging 
van vragen naar het (altijd, vaak, regelmatig, soms, zelden of nooit) voorkomen van de 
voorvallen die zich voordoen en naar de persoonlijk ervaren hinder. De antwoorden op deze 
samenhangende vragen worden per onderwerp gesommeerd, omgerekend naar een waarde van 
1 tot 10 en per buurt gemiddeld. Op deze wijze worden de indicatoren berekend voor de 
buurtproblemen en voor de ervaren drugsoverlast. Naarmate het cijfer hoger is, komen 
buurtproblemen of ervaren drugsoverlast volgens een hoger percentage van de ondernemers 
voor in hun buurt. Indien bijvoorbeeld een indicator voor een buurt de waarde 10 heeft dan 
betekent dit dat alle respondenten in die buurt van mening zijn dat een bepaald buurtprobleem 
of een bepaalde vorm van hinder altijd voorkomt. Altijd houdt in dit geval in: op alle dagen en 
gedurende de hele dag en nacht in het afgelopen jaar. Een waarde 1 daarentegen betekent dat 
dit buurtprobleem of die vorm van overlast volgens alle respondenten helemaal nooit 
voorkomt.  
 
Tot slot is bij het slachtofferschap van criminaliteit een onderverdeling gemaakt naar soorten 
delicten. Bij de indicatoren van slachtofferschap is onderscheid gemaakt naar vermogens-
delicten, geweldsdelicten en vandalisme. 
 
Steekproef 
In de wijk Venlo-Binnenstad zijn in totaal 848 bedrijven gevestigd, waarvan 484 tot de 
detailhandel of de horeca behoren. Bij de opzet is uitgegaan van een minimale deelname van 
100 ondernemers aan een face-to-face afgenomen vragenlijst. Uit het bedrijvenbestand van de 
gemeente Venlo zijn aselect 200 bedrijven getrokken. Naar de eigenaren van deze bedrijven is 
een brief gestuurd waarin het doel van het onderzoek wordt toegelicht en de mogelijke komst 
van een medewerker van INTRAVAL voor het afnemen van een vragenlijst wordt 
aangekondigd.   
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Voor het afnemen van de enquêtes is de wijk Venlo-Binnenstad onderverdeeld in twee 
subgebieden. Het eerste subgebied betreft het Q4+ gebied, dit bestaat uit het Q4-gebied waar 
volgens het plan Hektor van de gemeente sprake zou zijn van een substantiële drugsoverlast en 
de Straelseweg en Helbeek waar eveneens op diverse locaties in drugs wordt gehandeld. De 
overige straten in de binnenstad waar ondernemers zijn geënquêteerd (met name de 
winkelstraten Parade, Vleesstraat, Koninginnesingel, Jodenstraat, Grote Kerkstraat en St. 
Jorisstraat), vormen samen het andere subgebied: Overige Binnenstad. 
   
Respons 
Twee medewerkers van INTRAVAL hebben in januari 2005, evenals in januari 2002 en 
2004, twee weken lang ondernemers bezocht. Van de lijst met 200 aangeschreven bedrijven 
zijn in 2005 117 bezocht, in 2004 zijn dat er 121 en in 2002 126 bedrijven.1 In totaal 
hebben in 2005 102 respondenten meegewerkt aan het onderzoek (87% respons), in Q4+ 52 
en 50 in het overige deel van de binnenstad. In 2004 en 2002 zijn respectievelijk 100 (83% 
respons) en 103 ondernemers geïnterviewd (82% respons). In 2004 hebben in beide 
gebieden 50 ondernemers meegewerkt, terwijl het in 2002 gaat om 49 in Q4+ gebied en 53 
in het overige deel van de binnenstad.  
 
Over het algemeen is de bereidheid om mee te werken groot geweest. Bij de meeste 
ondernemers is de vragenlijst face-to-face afgenomen, een enkeling heeft vanwege de drukte 
in de winkel de vragenlijst meegenomen, ingevuld en geretourneerd aan de onderzoekers. In 
2004 en 2002 was drukte voor de  ondernemers die wel zijn benaderd maar niet hebben 
meegewerkt, de voornaamste reden om niet mee te werken (negen in 2002 en 13 in 2004), 
terwijl in 2005 slechts één ondernemer vanwege drukte niet heeft meegewerkt. Daarnaast geeft 
in 2004 en 2002 een aantal ondernemingen in het Q4+ gebied aan dat zij uit angst niet mee 
willen werken aan het onderzoek (in beide jaren twee), in 2005 is dit voor geen van de 
ondernemers een reden geweest om niet mee te werken. Tot slot blijken van de aangeschreven 
ondernemingen in 2005 in het Q4+ gebied 19 panden gesloten te zijn of leeg te staan, terwijl 
het in het overige deel van de binnenstad om vier panden gaat. In 2004 en 2002 stonden in het 
Q4+ gebied respectievelijk zeven en negen panden leeg of waren gesloopt. In het overige deel 
van de binnenstad stonden in 2004 acht panden leef, terwijl in 2002 geen lege of gesloopte 
panden in dit gebied zijn aangetroffen. 
 
Observaties  
De observaties zijn uitgevoerd met behulp van onderstaand observatieformulier Dit 
observatieformulier is ontwikkeld en gevalideerd tijdens vergelijkbaar onderzoek in 
Groningen (Meijer e.a. 2001) en aangepast aan de Venlose situatie. 
 
Op het observatieformulier staan datum en tijdstip van de observatie vermeld. Tevens 
worden de weersgesteldheid, de observatielocatie en de eigen namen van de observanten 
genoteerd. Vervolgens wordt aangegeven of, en zo ja, hoeveel personen zich op het 
moment van observeren op de locatie bevinden. Bij aanwezigheid van personen wordt het 
volgende genoteerd: 

1. het aantal mannen en vrouwen; 
2. het aantal personen van Nederlandse etniciteit, van niet-Nederlandse etniciteit, of 

personen van onbekende etniciteit; 
3. indien mogelijk het aantal drugsrunners, dealers, afnemers/klanten en 

voorbijgangers; 

                                                 
1 Niet alle ondernemers zijn bezocht. In de brief is de ondernemers meegedeeld dat ze in de 
steekproef zitten en dat zij in de twee weken waarin de enquêtes worden afgenomen door één van de 
onderzoekers kunnen worden benaderd.  
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4. het aantal personen jongeren dan 20 jaar, aantal personen ouder dan 20 jaar en 
aantal personen van onbekende leeftijd. 

 
Daarnaast leggen de stadswachten op het formulier vast welke activiteiten plaatsvinden. 
Het kan hierbij gaan om activiteiten als rondhangen voor een (deal)pand, heen- en 
weerlopende personen, gebruik van drugs op straat, handel in drugs op straat, de 
aanwezigheid van personen op scooters en ruziënde of schreeuwende mensen.  
 
Wanneer er geen personen aanwezig zijn op het moment van observeren, wordt gekeken 
naar de aanwezigheid van afval op de locatie, zoals weedzakjes, blikjes, zilverpapier, 
lucifers en degelijke.  
 
DATUM: …………dag, …... –  .….. – 2004  

 

TIJDSTIP: ………. Uur ………. Minuten   

 

1. De geschatte temperatuur is: ………. Graden 

 

2. Hoe hard waait het (omcirkel één cijfer)? 

 2a het waait niet / nauwelijks 

 2b het waait matig 

 2c het waait hard 

 

3. Hoe hard regent het (omcirkel één cijfer)? 

 3a het regent niet  

 3b het regent zacht 

 3c het regent hard 

4. Op welke LOCATIE vindt observatie plaats (code 
invullen)? …… 
   GA DAARNA VERDER MET VRAAG 6 

A1. Kruispunt Bolwaterstraat-Ginkelstraat-Bergstraat 
A2. Maaskade tussen Peperstraat en Bolwaterstraat  
 (zwaartepunt achterkant Stadskantoor) 
A3. Havenkade (zie appendix) 
A4. Straelseweg (ter hoogte van perceel 49)  
 
B1. Lichtenberg 
B2. Ginkelstraat-Valuasstraat-Noord Buiten Singel 
 
C1. Bevrijdingsweg 16 (Schwanenhaus) 
 
D1. Maaskade 22 (Roots) 
D2. Noord Buitensingel 3 (Klein maar fijn) 
D3. Puteanusstraat 21 (Oase) 
D4. Zuidsingel 3 (Nobody’s place) 
D5. Sloterbeekstraat 33 (Huzur) 
 
5. Op welke LOCATIE vindt telling plaats (code invullen)? 
…… 
  GA DAARNA VERDER MET VRAAG 14 

E1. St. Urbanusweg (tellingen invullen op laatste pagina) 
E2. Prinsessesingel (tellingen invullen op laatste pagina) 
E3. Straelseweg   (tellingen invullen op laatste pagina) 

6. Zijn er rondhangende personen? 
 
Geen personen         VERDER MET VRAAG 13
 
Wel personen          VERDER MET VRAAG 7 

13. Welk afval ligt op straat? (omcirkel telkens één antwoord) 
 
13a. Rommel zoals weedzakjes, blikjes, zilverpapier, 
 lucifers,  en dergelijke  NEE JA 
        
13b. Gebruikte spuiten    NEE JA 
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Hoeveel personen hangen er rond? (Vul in) 
7. Totaal aantal personen:    ………… 
 
8a. Aantal vrouwen:………          
8b. mannen ……….. 
 
9a. Aantal pers. Nederlandse etniciteit:……… 
9b. Aantal pers. Niet-Ned. Etniciteit: ………… 
9c. Aantal pers. onbekende etniciteit:………… 
 
10a. Aantal afnemers/klanten:  ………… 
10b. Aantal dealers:    ………… 
10c. Aantal drugsrunners:   ………… 
10d. Aantal voorbijgangers/onbekend:……… 
  
11a. Aantal personen jonger dan 20:………… 
11b. Aantal personen ouder dan 20:………… 
11c. Aantal p. onbekende leeftijd: ………… 
          
 GA VERDER MET VRAAG 12 

12.  Wat gebeurt er? (kruis aan en noteer het aantal personen) 
 
Rondhangen voor een (deal)pand  0   aantal: …….. 
Bezoeken van een (deal)pand  0   aantal: ………  
Bezoeken van een coffeeshop  0   aantal: …….. 
Heen- en weerlopende personen  0   aantal: …….. 
Gebruik van drugs / alcohol op straat  0   aantal: …….. 
Handel op straat (uitwisselen spullen)  0   aantal: …….. 
Personen op scooters (staan / rijden) 0   aantal: …….. 
Stilstaande auto's met alleen 
  bestuurder     0   aantal:……….. 
Stilstaande auto's met meerdere  
 personen     0   aantal: …….. 
Ruziemakende personen   0   aantal: …….. 
Schreeuwende personen   0   aantal: …….. 
Bedreigen van gebruikers/dealers   0   aantal: …….. 
Bedreigen van overige personen   0   aantal: …….. 
Aanspreken van voorbijgangers/ 
  bewoners     0   aantal: …….. 
Non-verbaal contactleggen  
 voorbijgangers     0   aantal: …….. 
Escorte van een drugsrunner    0   aantal: …….. 
Urineren op straat / portieken/  
 trapopgangen    0   aantal: …….. 

 
 
Per locatie is gedurende vijf minuten geobserveerd. Door bezuinigingen bij de 
stadswachten is het tijdens de meting van begin 2005 niet mogelijk geweest om te 
observeren op zondag en na 21.30 uur. Tijdens de nulmeting en de tussenmeting is door de 
stadswachten zeven dagen per week op verschillende tijdstippen geobserveerd. Om de 
verschillende metingen vergelijkbaar te houden is er voor gekozen om de observaties die 
tijdens de eerste twee metingen zijn uitgevoerd op zondag of na 21.30 uur niet in de 
analyses mee te nemen. Door deze wijziging komen de aantallen niet geheel overeen met de 
aantallen zoals weergegeven in de voorgaande rapporten. In totaal zijn in 2005 816 
(waarvan 66 bij het Schwanenhaus) observaties uitgevoerd, in 2004 zijn 645 (waarvan 627 
zijn meegenomen in de analyses) observaties verricht en in 2002 866 (waarvan 709 zijn 
meegenomen in de analyses). De observaties zijn in alle drie metingen op 11 vooraf 
bepaalde locaties uitgevoerd. Deze 11 locaties kunnen worden samengevoegd tot drie 
gebieden:  

• Gebied A 'Drugrunnersactiviteiten': kruispunt Bolwaterstraat-Ginkelstraat-Bergstraat; 
kruispunt Kwietheuvel-Helschrikstraat (zwaartepunt achterkant stadskantoor); 
kruispunt Peperstraat-Havenkade; en Straalseweg (ter hoogte van perceel 49);  

• Gebied B 'Tijdelijk gesloten panden': Lichtenberg en kruispunt Ginkelstraat-
Valuasstraat-Noord Buitensingel; 

• Gebied C 'Gedoogde coffeeshops': Maaskade 22 (Roots); Noord Buitensingel 3 
(Klein maar fijn); Puteanusstraat 21 (Oase); Zuidsingel 3 (Nobody's Place); en 
Sloterbeekstraat 33 (Huzur). 

 
In 2005 is Schwanenhaus als observatielocatie toegevoegd, vanwege de verplaatsing van de 
coffeeshops Roots en Oase naar deze plek.  
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Verder dient te worden opgemerkt dat het bij de observaties gaat om een momentopname, 
hetgeen wil zeggen dat gedurende een kort tijdsinterval wordt geobserveerd. Hierdoor 
ontstaat in feite een soort foto. 
 
De stadswachten lopen in koppels van twee door Venlo. Gezamenlijk vullen ze het 
formulier in. Om de betrouwbaarheid na te gaan, is de koppels in 2004 gevraagd gedurende 
een week individueel en onafhankelijk een formulier in te vullen voor dezelfde locatie en 
op hetzelfde moment. In totaal zijn voor 28 locaties twee formulieren ingevuld: 27 sets van 
formulieren komen exact overeen, terwijl bij één set op twee vragen verschillende waarden  
zijn ingevuld. Beide stadswachten hebben opgeschreven dat er acht personen op de locatie 
rondhangen. Waar de ene stadswacht echter opschrijft dat er twee van deze personen een 
coffeeshop bezoeken, heeft de ander drie bezoekers van coffeeshops geteld. Daarnaast schat 
de ene stadswacht dat drie van de acht personen op de locatie jonger dan 20 jaar zijn, 
terwijl de andere van mening is dat twee jonger zijn dan 20 jaar. Uit deze resultaten mag 
geconcludeerd worden dat de betrouwbaarheid van de observaties hoog is.     
 
Tellingen 
Naast de observaties zijn op drie locaties - St. Urbanusweg, Prinsessesingel en Straelseweg 
- tellingen verricht van het aantal voertuigen - auto's en busjes - met een Nederlands, Duits 
of overig kenteken. Gedurende vijf minuten hebben de stadswachten de passerende auto's 
geteld. In totaal zijn in 2005 206 tellingen verricht, in 2004 hebben de stadswachten 179 
(allemaal meegenomen in de analyses) tellingen uitgevoerd, terwijl in 2002 170 (waarvan 
144 meegenomen in de analyses) tellingen zijn verricht. 
 
Stadspeiling 
Voor de ervaringen van de bewoners is gebruik gemaakt van de Stadspeiling van de 
gemeente Venlo vanaf 1997. Hiervoor zijn om de twee jaar (1997, 1999, 2001, 2003 en 
2005) telkens ruim 4.000 Venlonaren in de maanden maart en april schriftelijk 
geënquêteerd. In de stadspeilingen wordt als richtlijn voor de geografische indeling van de 
stad in wijken de wijkgerichte aanpak genomen. De binnenstad is hierbij gedefinieerd als 
wijk 1, waarbij de grens relatief ver ten noorden van Q4 ligt (namelijk bij de Molenstraat, 
Bisschop Schrijnestraat en de Dr. Blumenkampstraat). Juist in de meest noordelijk gelegen 
straten wonen relatief veel personen die weinig drugsoverlast ervaren. Gekozen is daarom 
voor de indeling naar postcodegebied. De binnenstad, postcodegebied 5911, wordt in dat 
geval aan de noordzijde begrensd door Gasthuisstraat, Craneveldstraat en Aletta 
Jacobsstraat. Het deel van de Straelseweg waar de afgelopen periode op diverse locaties 
niet gedoogde verkooppunten van cannabis waren gevestigd, ligt eveneens binnen dit 
gebied.  
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BIJLAGE 3 TABELLEN OBSERVATIES EN TELLINGEN 
 
 
 
Observaties 
 
Tabel 1 Gemiddeld aantal aanwezige personen in de observatieperiode 
 2002 2004 2005 
Gebied A (2002: n=288; 2004: n=221; 2005: n=277) 6,3 8,41 6,82 

Gebied B (2002: n=128; 2004: n=129; 2005: n=139) 2,3 5,91 4,31,2 

Gebied C (2002: n=293; 2004: n=274; 2005: n=334) 4,0 8,81 6,81,2 

1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
 
 
Tabel 2 Gemiddeld aantal afnemers/klanten in de observatieperiode 
 2002 2004 2005 
Gebied A (2002: n=288; 2004: n=221; 2005: n=277) 0,8 0,21 0,11 

Gebied B (2002: n=128; 2004: n=129; 2005: n=139) 0,2 0,1 0,01 

Gebied C (2002: n=293; 2004: n=274; 2005: n=334) 1,0 1,81 0,82 

1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
 
 
Tabel 3 Gemiddeld aantal dealers in de observatieperiode 
 2002 2004 2005 
Gebied A (2002: n=288; 2004: n=221; 2005: n=277) 0,3 0,11 0,01,2 

Gebied B (2002: n=128; 2004: n=129; 2005: n=139) 0,1 0,0 0,0 
Gebied C (2002: n=293; 2004: n=274; 2005: n=334) 0,2 0,1 0,01 

1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
 
 
Tabel 4 Gemiddeld aantal drugrunners in de observatieperiode 
 2002 2004 2005 
Gebied A (2002: n=288; 2004: n=221; 2005: n=277) 2,0 0,91 0,32 
Gebied B (2002: n=128; 2004: n=129; 2005: n=139) 0,7 0,01 0,01 

Gebied C (2002: n=293; 2004: n=274; 2005: n=334) 1,0 0,31 0,21 
1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
 
 
Tabel 5 Gemiddeld aantal voorbijgangers/onbekend in de observatieperiode 
 2002 2004 2005 
Gebied A (2002: n=288; 2004: n=221; 2005: n=277) 3,5 7,21 6,51 

Gebied B (2002: n=128; 2004: n=129; 2005: n=139) 1,1 5,71 4,31,2 

Gebied C (2002: n=293; 2004: n=274; 2005: n=334) 1,3 6,61 5,71,2 
1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
 
 
Tabel 6 Rondhangen voor (deal)pand in de observatieperiode 
 2002 2004 2005 
Gebied A (2002: n=288; 2004: n=221; 2005: n=277) 1,6 0,41 0,01,2 

Gebied B (2002: n=128; 2004: n=129; 2005: n=139) 0,4 0,11 0,01 

Gebied C (2002: n=293; 2004: n=274; 2005: n=334) 1,0 0,11 0,01,2 

1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
 
 
Tabel 7 Bezoeken van een (deal)pand in de observatieperiode 
 2002 2004 2005 
Gebied A (2002: n=288; 2004: n=221; 2005: n=277) 0,6 0,3 0,11 

Gebied B (2002: n=128; 2004: n=129; 2005: n=139) 0,2 0,0 0,0 
Gebied C (2002: n=293; 2004: n=274; 2005: n=334) 0,4 0,2 0,11 

1 Significant verschil met 2002, p < .05 
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Tabel 8 Heen- en weerlopende personen in de observatieperiode 
 2002 2004 2005 
Gebied A (2002: n=288; 2004: n=221; 2005: n=277) 1,4 0,61 0,21,2 

Gebied B (2002: n=128; 2004: n=129; 2005: n=139) 0,7 0,5 0,01 

Gebied C (2002: n=293; 2004: n=274; 2005: n=334) 0,6 0,3 0,11,2 

1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
 
 
Tabel 9 Gebruik van drugs/alcohol op straat  in de observatieperiode 
 2002 2004 2005 
Gebied A (2002: n=288; 2004: n=221; 2005: n=277) 0,0 0,0 0,0 
Gebied B (2002: n=128; 2004: n=129; 2005: n=139) 0,0 0,0 0,0 
Gebied C (2002: n=293; 2004: n=274; 2005: n=334) 0,0 0,0 0,0 
 
 
Tabel 10 Handel op straat in de observatieperiode 
 2002 2004 2005 
Gebied A (2002: n=288; 2004: n=221; 2005: n=277) 0,1 0,0 0,01 

Gebied B (2002: n=128; 2004: n=129; 2005: n=139) 0,2 0,0 0,0 
Gebied C (2002: n=293; 2004: n=274; 2005: n=334) 0,1 0,0 0,0 
1 Significant verschil met 2002, p < .05 
 
 
Tabel 11 Personen op scooters in de observatieperiode 
 2002 2004 2005 
Gebied A (2002: n=288; 2004: n=221; 2005: n=277) 0,2 0,1 0,01,2 

Gebied B (2002: n=128; 2004: n=129; 2005: n=139) 0,0 0,0 0,0 
Gebied C (2002: n=293; 2004: n=274; 2005: n=334) 0,1 0,1 0,01,2 

1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
 
 
Tabel 12 Stilstaande auto's met alleen bestuurder in de observatieperiode 
 2002 2004 2005 
Gebied A (2002: n=288; 2004: n=221; 2005: n=277) 0,1 0,0 0,01,2 

Gebied B (2002: n=128; 2004: n=129; 2005: n=139) 0,1 0,0 0,01 

Gebied C (2002: n=293; 2004: n=274; 2005: n=334) 0,1 0,1 0,01,2 
1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
 
 
Tabel 13 Stilstaande auto's met meerdere personen in de observatieperiode 
 2002 2004 2005 
Gebied A (2002: n=288; 2004: n=221; 2005: n=277) 0,1 0,01 0,01 
Gebied B (2002: n=128; 2004: n=129; 2005: n=139) 0,1 0,01 0,01 
Gebied C (2002: n=293; 2004: n=274; 2005: n=334) 0,1 0,01 0,01 
1 Significant verschil met 2002, p < .05 
 
 
Tabel 14 Gemiddeld aantal personen op observatieplek per dag van de week 
Dag Maandag Dinsdag Woensdag 
 2002 2004 2005 2002 2004 2005 2002 2004 2005 
Gebied A (2002: n=288; 2004: n=221; 2005: 
n=277) 

2,1 7,01 6,11 4,0 9,11 5,72 9,6 8,9 7,3 

Gebied B (2002: n=128; 2004: n=129; 2005: 
n=139) 

0,7 5,11 4,71 0,5 5,81 3,41 3,3 6,71 3,42 

Gebied C (2002: n=293; 2004: n=274; 2005: 
n=334) 

3,1 10,61 6,21,2 3,5 7,81 5,21,2 3,4 9,21 7,61 

1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
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Tabel 14 Gemiddeld aantal personen op observatieplek per dag van de week (vervolg) 
Dag Donderdag Vrijdag Zaterdag 
 2002 2004 2005 2002 2004 2005 2002 2004 2005 
Gebied A (2002: n=288; 2004: n=221; 2005: 
n=277) 

5,4 6,5 6,0 5,4 9,1 7,6 15,1 9,9 8,91 

Gebied B (2002: n=128; 2004: n=129; 2005: 
n=139) 

1,8 3,81 2,92 2,3 7,51 5,72 6,6 6,6 6,6 

Gebied C (2002: n=293; 2004: n=274; 2005: 
n=334) 

3,6 7,31 5,41,2 4,3 9,31 4,82 6,8 9,7 11,11 

1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
 
 
Tabel 15 Gemiddeld aantal personen op observatieplek per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 21.30 
 2002 2004 2005 2002 2004 2005 2002 2004 2005 
Gebied A (2002: n=288; 2004: n=221; 2005: 
n=277) 

3,7 8,21 5,92 8,5 9,7 7,82 4,9 5,0 5,3 

Gebied B (2002: n=128; 2004: n=129; 2005: 
n=139) 

1,9 5,71 3,91 2,7 7,51 4,91,2 2,1 2,2 2,1 

Gebied C (2002: n=293; 2004: n=274; 2005: 
n=334) 

1,8 7,61 5,81,2 3,7 10,51 7,91,2 7,8 6,5 4,71,2 

1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
 
 
Tabel 16 Gemiddeld aantal afnemers/klanten per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 21.30 
 2002 2004 2005 2002 2004 2005 2002 2004 2005 
Gebied A (2002: n=288; 2004: n=221; 2005: 
n=277) 

0,6 0,1 0,0 0,9 0,31 0,11 0,6 0,01 0,3 

Gebied B (2002: n=128; 2004: n=129; 2005: 
n=139) 

0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,4 0,01 0,01 

Gebied C (2002: n=293; 2004: n=274; 2005: 
n=334) 

0,4 0,7 0,52 0,9 2,41 0,92 2,1 2,4 1,2 

1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
 
 
Tabel 17 Gemiddeld aantal dealers per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 21.30 
 2002 2004 2005 2002 2004 2005 2002 2004 2005 
Gebied A (2002: n=288; 2004: n=221; 2005: 
n=277) 

0,2 0,1 0,0 0,5 0,11 0,01 0,0 0,1 0,0 

Gebied B (2002: n=128; 2004: n=129; 2005: 
n=139) 

0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gebied C (2002: n=293; 2004: n=274; 2005: 
n=334) 

0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

1 Significant verschil met 2002, p < .05 
 
 
Tabel 18 Gemiddeld aantal drugsrunners per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 21.30 
 2002 2004 2005 2002 2004 2005 2002 2004 2005 
Gebied A (2002: n=288; 2004: n=221; 2005: 
n=277) 

0,6 0,6 0,4 2,2 1,01 0,21,2 2,8 0,81 0,41 

Gebied B (2002: n=128; 2004: n=129; 2005: 
n=139) 

0,5 0,01 0,1 0,7 0,01 0,01 1,0 0,11 0,01 

Gebied C (2002: n=293; 2004: n=274; 2005: 
n=334) 

0,2 0,1 0,1 0,8 0,4 0,41 2,3 0,31 0,11 

1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
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Tabel 19 Gemiddeld aantal voorbijgangers/onbekend per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 21.30 
 2002 2004 2005 2002 2004 2005 2002 2004 2005 
Gebied A (2002: n=288; 2004: n=221; 2005: 
n=277) 

2,0 7,41 5,61,2 5,3 8,41 7,51 1,7 4,01 4,61 

Gebied B (2002: n=128; 2004: n=129; 2005: 
n=139) 

1,0 5,71 3,81,2 1,3 7,21 4,91,2 0,6 2,11 2,11 

Gebied C (2002: n=293; 2004: n=274; 2005: 
n=334) 

0,8 6,81 5,11,2 1,2 7,61 6,61 2,5 3,7 3,4 

1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
 
 
Tabel 20 Rondhangen voor (deal)pand per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 21.30 
 2002 2004 2005 2002 2004 2005 2002 2004 2005 
Gebied A (2002: n=288; 2004: n=221; 2005: 
n=277) 

0,9 0,4 0,01,2 2,1 0,41 0,01,2 1,5 0,21 0,01 

Gebied B (2002: n=128; 2004: n=129; 2005: 
n=139) 

0,4 0,01 0,01 0,4 0,1 0,01 0,4 0,1 0,0 

Gebied C (2002: n=293; 2004: n=274; 2005: 
n=334) 

0,3 0,1 0,01 0,9 0,11 0,01,2 2,3 0,01 0,01 

1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
 
 
Tabel 21 Bezoeken van een (deal)pand per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 21.30 
 2002 2004 2005 2002 2004 2005 2002 2004 2005 
Gebied A (2002: n=288; 2004: n=221; 2005: 
n=277) 

0,4 0,1 0,01 0,8 0,5 0,11 0,3 0,0 0,2 

Gebied B (2002: n=128; 2004: n=129; 2005: 
n=139) 

0,1 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

Gebied C (2002: n=293; 2004: n=274; 2005: 
n=334) 

0,1 0,2 0,1 0,6 0,2 0,11 0,4 0,3 0,0 

1 Significant verschil met 2002, p < .05 
 
 
Tabel 22 Heen- en weerlopende personen per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 21.30 
 2002 2004 2005 2002 2004 2005 2002 2004 2005 
Gebied A (2002: n=288; 2004: n=221; 2005: 
n=277) 

0,8 0,5 0,21 1,7 0,51 0,21,2 1,3 1,3 0,4 

Gebied B (2002: n=128; 2004: n=129; 2005: 
n=139) 

0,4 0,2 0,01 0,9 0,9 0,01 0,5 0,1 0,0 

Gebied C (2002: n=293; 2004: n=274; 2005: 
n=334) 

0,3 0,2 0,01 0,7 0,4 0,11,2 1,0 0,5 0,01 

1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
 
 
Tabel 23 Gebruik van drugs/alcohol op straat per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 21.30 
 2002 2004 2005 2002 2004 2005 2002 2004 2005 
Gebied A (2002: n=288; 2004: n=221; 2005: 
n=277) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gebied B (2002: n=128; 2004: n=129; 2005: 
n=139) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gebied C (2002: n=293; 2004: n=274; 2005: 
n=334) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Tabel 24 Handel op straat per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 21.30 
 2002 2004 2005 2002 2004 2005 2002 2004 2005 
Gebied A (2002: n=288; 2004: n=221; 2005: 
n=277) 

0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Gebied B (2002: n=128; 2004: n=129; 2005: 
n=139) 

0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,01 

Gebied C (2002: n=293; 2004: n=274; 2005: 
n=334) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,1 0,0 0,0 

1 Significant verschil met 2002, p < .05 
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Tabel 25 Personen op scooters per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 21.30 
 2002 2004 2005 2002 2004 2005 2002 2004 2005 
Gebied A (2002: n=288; 2004: n=221; 2005: 
n=277) 

0,1 0,1 0,0 0,3 0,11 0,01 0,1 0,1 0,0 

Gebied B (2002: n=128; 2004: n=129; 2005: 
n=139) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gebied C (2002: n=293; 2004: n=274; 2005: 
n=334) 

0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,01,2 0,1 0,2 0,0 

1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
 
 
Tabel 26 Stilstaande auto's met alleen bestuurder per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 21.30 
 2002 2004 2005 2002 2004 2005 2002 2004 2005 
Gebied A (2002: n=288; 2004: n=221; 2005: 
n=277) 

0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

Gebied B (2002: n=128; 2004: n=129; 2005: 
n=139) 

0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,01 0,01 

Gebied C (2002: n=293; 2004: n=274; 2005: 
n=334) 

0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,01 0,1 0,2 0,0 

1 Significant verschil met 2002, p < .05 
 
 
Tabel 27 Stilstaande auto's met meerdere personen per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 21.30 
 2002 2004 2005 2002 2004 2005 2002 2004 2005 
Gebied A (2002: n=288; 2004: n=221; 2005: 
n=277) 

0,0 0,0 0,0 0,1 0,01 0,01 0,1 0,0 0,0 

Gebied B (2002: n=128; 2004: n=129; 2005: 
n=139) 

0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 

Gebied C (2002: n=293; 2004: n=274; 2005: 
n=334) 

0,1 0,01 0,01 0,1 0,01 0,0 0,3 0,01 0,0 

1 Significant verschil met 2002, p < .05 
 
 
 
Observaties Schwanenhaus (alleen 2005) 
 
Tabel 1 Gemiddeld aantal aanwezige personen in de observatieperiode, naar soort personen 
 Schwanenhaus (2005: n=66) 
Afnemers/klanten 7,0 
Dealers 0,0 
Drugsrunners 0,0 
Voorbijgangers/onbekend 1,0 
Totaal aanwezige personen 8,0 
 
 
Tabel 2 Gemiddeld aantal aanwezige personen in de observatieperiode, naar gebeurtenis 
 Schwanenhaus (2005: n=66) 
Rondhangen voor (deal)pand 0,0 
Bezoeken van een (deal)pand 8,0 
Bezoeken van een coffeeshop 7,2 
Heen- en weerlopende personen 0,0 
Gebruik van drugs/alcohol op straat 0,0 
Handel op straat 0,0 
Personen op scooter 0,0 
Stilstaande auto's met alleen bestuurder 0,0 
Stilstaande auto's met meerdere personen 0,0 
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Tabel 3 Gemiddeld aantal personen op observatieplek per dag van de week, naar soort personen 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 
Afnemers/klanten 5,4 7,5 4,9 6,0 6,4 10,0 
Dealers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Drugsrunners 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Voorbijgangers/onbekend 1,4 0,4 0,8 1,9 0,6 1,0 
Totaal aanwezige personen 6,8 7,9 5,6 7,9 7,0 11,0 
 
 
Tabel 4 Gemiddeld aantal personen op observatieplek per tijdstip, naar soort personen 
 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 21.30 
Afnemers/klanten 6,5 7,2 8,5 
Dealers 0,0 0,0 0,0 
Drugsrunners 0,0 0,0 0,0 
Voorbijgangers/onbekend 0,6 1,4 0,8 
Totaal aanwezige personen 7,1 8,6 9,3 
 
 
Tabel 5 Gemiddeld aantal aanwezige personen op observatieplek naar tijdstip, naar gebeurtenis 
 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00  17.00 - 21.30 
Rondhangen voor (deal)pand 0,0 0,0 0,0 
Bezoeken van een (deal)pand 7,5 8,3 0,0 
Bezoeken van een coffeeshop 6,6 7,4 8,5 
Heen- en weerlopende personen 0,0 0,0 0,0 
Gebruik van drugs/alcohol op straat 0,0 0,0 0,0 
Handel op straat 0,0 0,0 0,0 
Personen op scooter 0,0 0,0 0,0 
Stilstaande auto's met alleen bestuurder 0,0 0,0 0,0 
Stilstaande auto's met meerdere personen 0,0 0,0 0,0 

 
 
Tellingen 
 
Tabel 28 Gemiddeld aantal Nederlandse auto's in de observatieperiode 
 2002 2004 2005 
St. Urbanusweg (2002: n=36; 2004 n=61; 2005: n=70) 16,2 17,0 10,11,2 

Prinsessesingel (2002: n=29; 2004 n=61; 2005: n=68) 25,5 21,5 12,31,2 
Straelseweg (2002: n=79; 2004: n=57; 2005: n=68) 13,9 14,4 9,21,2 
1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
 
 
Tabel 29 Gemiddeld aantal Duitse auto's per week in de observatieperiode 
 2002 2004 2005 
St. Urbanusweg (2002: n=36; 2004 n=61; 2005: n=70) 3,4 5,21 3,52 
Prinsessesingel (2002: n=29; 2004 n=61; 2005: n=68) 7,9 4,31 4,81 
Straelseweg (2002: n=79; 2004: n=57; 2005: n=68) 2,8 3,3 2,8 
1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
 
 
Tabel 30 Gemiddeld aantal auto's overig per week in de observatieperiode 
 2002 2004 2005 
St. Urbanusweg (2002: n=36; 2004 n=61; 2005: n=70) 0,1 0,1 0,0 
Prinsessesingel (2002: n=29; 2004 n=61; 2005: n=68) 0,5 0,1 0,1 
Straelseweg (2002: n=79; 2004: n=57; 2005: n=68) 0,0 0,1 0,0 
 
 
Tabel 31 Gemiddeld aantal auto's totaal per week in de observatieperiode 
 2002 2004 2005 
St. Urbanusweg (2002: n=36; 2004 n=61; 2005: n=70) 19,6 22,3 13,61,2 
Prinsessesingel (2002: n=29; 2004 n=61; 2005: n=68) 33,8 26,01 17,21,2 
Straelseweg (2002: n=79; 2004: n=57; 2005: n=68) 16,7 17,8 12,01,2 
1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
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Tabel 32 Gemiddeld aantal Nederlandse auto's per dag van de week 
Dag Maandag Dinsdag Woensdag 
 2002 2004 2005 2002 2004 2005 2002 2004 2005 
St. Urbanusweg (2002: n=36; 2004 
n=61; 2005: n=70) 

17,2 21,0 11,0 11,1 13,3 10,6 17,8 17,1 12,4 

Prinsessesingel (2002: n=29; 2004 n=61; 
2005: n=68) 

21,8 21,0 12,11,2 22,7 18,1 10,31,2 30,0 23,0 13,41,2 

Straelseweg (2002: n=79; 2004: n=57; 
2005: n=68) 

12,4 13,2 9,3 10,9 13,6 8,3 16,3 16,3 10,11,2 

1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
 
 
Tabel 32 Gemiddeld aantal Nederlandse auto's per dag van de week (vervolg) 
Dag Donderdag Vrijdag Zaterdag 
 2002 2004 2005 2002 2004 2005 2002 2004 2005 
St. Urbanusweg (2002: n=36; 2004 
n=61; 2005: n=70) 

16,5 16,9 9,71,2 27,1 18,3 11,41,2 6,3 14,31 7,62 

Prinsessesingel (2002: n=29; 2004 n=61; 
2005: n=68) 

28,5 25,5 11,71,2 19,5 21,9 10,31,2 26,0 16,0 16,0 

Straelseweg (2002: n=79; 2004: n=57; 
2005: n=68) 

12,9 13,3 9,2 16,2 14,5 9,92 15,8 13,7 9,1 

1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
 
 
Tabel 33 Gemiddeld aantal Duitse auto's per dag van de week 
Dag Maandag Dinsdag Woensdag 
 2002 2004 2005 2002 2004 2005 2002 2004 2005 
St. Urbanusweg (2002: n=36; 2004 
n=61; 2005: n=70) 

2,7 5,3 3,4 3,3 3,7 2,9 3,8 3,6 2,1 

Prinsessesingel (2002: n=29; 2004 n=61; 
2005: n=68) 

4,8 2,7 3,1 6,7 2,8 2,9 7,1 3,01 3,3 

Straelseweg (2002: n=79; 2004: n=57; 
2005: n=68) 

2,5 2,8 2,7 3,2 2,7 0,71,2 1,3 3,21 2,0 

1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
 
 
Tabel 33 Gemiddeld aantal Duitse auto's per dag van de week (vervolg) 
Dag Donderdag Vrijdag Zaterdag 
 2002 2004 2005 2002 2004 2005 2002 2004 2005 
St. Urbanusweg (2002: n=36; 2004 
n=61; 2005: n=70) 

2,3 3,6 1,9 3,0 3,5 3,6 5,2 13,11 6,82 

Prinsessesingel (2002: n=29; 2004 n=61; 
2005: n=68) 

6,8 4,0 3,51 5,8 3,7 4,1 17,5 12,1 11,2 

Straelseweg (2002: n=79; 2004: n=57; 
2005: n=68) 

2,4 2,3 2,3 2,4 3,0 2,9 6,5 6,6 6,1 

1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
 
 
Tabel 34 Gemiddeld aantal auto's overig per dag van de week 
Dag Maandag Dinsdag Woensdag 
 2002 2004 2005 2002 2004 2005 2002 2004 2005 
St. Urbanusweg (2002: n=36; 2004 
n=61; 2005: n=70) 

0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

Prinsessesingel (2002: n=29; 2004 n=61; 
2005: n=68) 

0,2 0,0 0,1 0,0 0,3 0,02 0,9 0,2 0,1 

Straelseweg (2002: n=79; 2004: n=57; 
2005: n=68) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 

2 Significant verschil met 2004, p < .05 
 
 
Tabel 34 Gemiddeld aantal auto's overig per dag van de week (vervolg) 
Dag Donderdag Vrijdag Zaterdag 
 2002 2004 2005 2002 2004 2005 2002 2004 2005 
St. Urbanusweg (2002: n=36; 2004 
n=61; 2005: n=70) 

0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Prinsessesingel (2002: n=29; 2004 n=61; 
2005: n=68) 

0,7 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,2 

Straelseweg (2002: n=79; 2004: n=57; 
2005: n=68) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 0,0 
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Tabel 35 Gemiddeld aantal auto's totaal per dag van de week 
Dag Maandag Dinsdag Woensdag 
 2002 2004 2005 2002 2004 2005 2002 2004 2005 
St. Urbanusweg (2002: n=36; 2004 
n=61; 2005: n=70) 

20,0 26,3 14,4 14,4 17,0 13,5 21,7 20,9 14,6 

Prinsessesingel (2002: n=29; 2004 n=61; 
2005: n=68) 

26,8 23,7 15,41,2 29,3 21,2
1 

13,21,2 38,0 26,21 16,91,2 

Straelseweg (2002: n=79; 2004: n=57; 
2005: n=68) 

14,9 16,0 12,0 14,1 16,3 9,01,2 17,7 19,8 12,3 

1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
 
 
Tabel 35 Gemiddeld aantal auto's totaal per dag van de week (vervolg) 
Dag Donderdag Vrijdag Zaterdag 
 2002 2004 2005 2002 2004 2005 2002 2004 2005 
St. Urbanusweg (2002: n=36; 2004 
n=61; 2005: n=70) 

18,8 20,6 11,71,2 30,3 21,9 15,02 11,5 27,41 14,42 

Prinsessesingel (2002: n=29; 2004 n=61; 
2005: n=68) 

36,0 29,6 15,41,2 25,3 25,6 14,41,2 44,0 28,1 27,31 

Straelseweg (2002: n=79; 2004: n=57; 
2005: n=68) 

15,4 15,6 11,4 18,5 17,6 12,82 22,4 20,6 15,3 

1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
 
 
Tabel 36 Gemiddeld aantal Nederlandse auto's per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 21.30 
 2002 2004 2005 2002 2004 2005 2002 2004 2005 
St. Urbanusweg (2002: n=36; 2004 
n=61; 2005: n=70) 

9,0 13,7 9,32 19,2 19,7 10,51,2 9,0 17,0 9,72 

Prinsessesingel (2002: n=29; 2004 n=61; 
2005: n=68) 

24,8 19,6 11,11,2 26,2 22,1 13,71,2 23,5 23,5 13,8 

Straelseweg (2002: n=79; 2004: n=57; 
2005: n=68) 

13,9 13,1 8,41,2 14,8 15,7 9,51,2 10,3 15,5 10,7 

1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
 
 
Tabel 37 Gemiddeld aantal Duitse auto's per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 21.30 
 2002 2004 2005 2002 2004 2005 2002 2004 2005 
St. Urbanusweg (2002: n=36; 2004 
n=61; 2005: n=70) 

2,3 4,6 3,1 3,8 5,6 3,9 4,5 6,0 2,3 

Prinsessesingel (2002: n=29; 2004 n=61; 
2005: n=68) 

9,5 5,5 4,81 6,2 3,41 5,3 13,5 6,5 2,31 

Straelseweg (2002: n=79; 2004: n=57; 
2005: n=68) 

2,9 3,2 3,3 2,6 3,8 2,7 3,3 1,8 1,7 

1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
 
 
Tabel 38 Gemiddeld aantal auto's overig per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 21.30 
 2002 2004 2005 2002 2004 2005 2002 2004 2005 
St. Urbanusweg (2002: n=36; 2004 
n=61; 2005: n=70) 

0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 

Prinsessesingel (2002: n=29; 2004 n=61; 
2005: n=68) 

1,1 0,11 0,11 0,1 0,1 0,1 0,0 0,3 0,0 

Straelseweg (2002: n=79; 2004: n=57; 
2005: n=68) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,31 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
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Tabel 39 Gemiddeld aantal auto's totaal per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 21.30 
 2002 2004 2005 2002 2004 2005 2002 2004 2005 
St. Urbanusweg (2002: n=36; 2004 n=61; 
2005: n=70) 

11,3 18,31 12,42 23,0 25,4 14,41,2 13,5 23,2 12,12 

Prinsessesingel (2002: n=29; 2004 n=61; 2005: 
n=68) 

35,4 25,2 15,91,2 32,5 25,61 19,11,2 37,0 30,3 16,01 

Straelseweg (2002: n=79; 2004: n=57; 2005: 
n=68) 

16,7 16,4 11,61,2 17,4 19,8 12,21,2 13,7 17,3 12,3 

1 Significant verschil met 2002, p < .05; 2 Significant verschil met 2004, p < .05 
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BIJLAGE 4 TABELLEN ONDERNEMERS 
 
 
 
Tabel 1 Gemiddelde indicatorscore buurtproblematiek in de binnenstad 

Q4+ Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad   
2001 
n=49 

2003 
n=50 

2004 
n=52 

2001 
 n=54 

2003 
n=50 

2004 
n=50 

2001 
n=103 

2003  
n=100 

2004 
n=102 

Drugsproblematiek 
Verkeersproblematiek 
Buurtverloedering 
Buurtdreiging 

4,9 
3,8 
3,7 
3,0 

4,9 
4,0 
3,5 
3,1 

3,51,2 

3,4 
3,5 
2,9 

3,6 
3,4 
3,6 
2,9 

4,1 
3,8 
3,4 
3,4 

2,91,2 
3,02 
2,81,2 
2,82 

4,2 
3,6 
3,7 
2,9 

4,5 
3,9 
3,4 
3,3 

3,21,2 
3,22 
3,11 
2,9 

1 Significant verschil met 2001, p < .05: 2 Significant verschil met 2003, p < .05 
 
 
Tabel 2 Gemiddeld rapportcijfer voor omgeving van de onderneming 

Q4+ Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  
2001 
n=44 

2003 
n=49 

2004 
n=46 

2001 
n=51 

2003 
n=49 

2004 
n=50 

2001 
n=95 

2003 
n=98 

2004 
n=96 

Rapportcijfer voor omgeving 5,8 6,3 6,1 6,8 6,9 7,1 6,4 6,6 6,6 
 
 
Tabel 3 Percentage ondernemers dat aangeeft dat er in de buurt van de onderneming drugs 

worden verkocht 
Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  

 2001 
n=49 

2003 
n=50 

2004 
n=52 

2001 
n=53 

2003 
n=50 

2004 
n=50 

2001 
n=102 

2003 
n=100 

2004 
n=102 

Ja 
Nee 
Weet niet 

84 
6 
10 

78 
8 
14 

601,2 

211 

19 

77 
19 
4 

67 
22 
10 

72 
12 
161 

80 
13 
 7 

73 
15 
12 

661 

16 
181 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1 Significant verschil met 2001, p < .05: 2 Significant verschil met 2003, p < .05 
 
 
Tabel 4 Schattingen van aantal verkooppunten in de buurt volgens ondernemers, die van mening 

zijn dat drugsverkoop plaatsvindt in hun buurt 
Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  

 2001 
n=37 

2003 
n=38 

2004  
n=30 

2001 
n=36 

2003 
n=33 

2004  
n=35 

2001 
n=73 

2003  
n=71 

2004  
n=65 

1 
2 – 4 
5 – 10 
>10 
Weet niet/geen antwoord 

11 
16 
27 
21 
24 

16 
45 
18 
0 
21 

10 
32 

71 

31 

771,2 

22 
33 
11 
0 
33 

24 
30 
 9 
 3 
33 

9 
111,2 

3 
3 
741,2 

16 
24 
19 
11 
29 

21 
38 
14 
1 
25 

9 
81,2 

51 

3 
751,2 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Tabel 5 Percentage ondernemers dat bevestigt dat verkoopvorm van drugs aanwezig is in de 
buurt 

Q4+ Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  
2001 
n=41 

2003 
n=39 

2004  
n=31 

2001 
n=41 

2003 
n=34 

2004  
n=35 

2001 
n=82 

2003 
n=73 

2004  
n=65 

Gedoogde coffeeshops 
Niet gedoogde coffeeshops 
Uitgaansgelegenheden 
Cadeaushops, smartshops 
Straatdealen 
Dealpanden 
Koeriersdienst 

29 
24 
20 
15 
32 
32 
7 

39 
23 
10 
5 
36 
15 
0 

162 

31,2 

01 

10 
16 
6 
132 

5 
20 
12 
7 
49 
15 
12 

3 
9 
12 
0 
50 
18 
3 

192 

8 
01,2 

0 
251,2 

22 
3 

17 
22 
16 
11 
40 
23 
10 

22 
16 
11 
3 
43 
16 
1 

18 
61,2 

01,2 

5 
211,2 

24 
8 

1 Significant verschil met 2001, p < .05: 2 Significant verschil met 2003, p < .05 
 
 
Tabel 6 Gemiddelde indicatorscore voor ervaren drugsoverlast in de binnenstad in de afgelopen 

twaalf maanden 
Q4+Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  

2001 
n=49 

2003 
n=50 

2004  
n=52 

2001 
n=54 

2003 
n=50 

2004  
n=50 

2001 
n=103 

2003 
n=100 

2004  
n=102 

Overlast coffeeshops/ 
verkooppunten 
Annexatie door gebruikers 

/dealers/ runners 
Overige vormen van overlast* 

2,7 
 
2,9 
 
2,8 

2,8 
 
3,1 
 
3,0 

1,81,2 

 
2,41,2 
 
2,11,2 

1,9 
 
2,7 
 
2,3 

2,81 
 
3,51 
 
3,11 

1,31,2 
 
1,91,2 
 
2,02 

2,3 
 
2,8 
 
2,5 

2,7 
 
3,31 
 
3,01 

1,51,2 
 
2,11,2 
 
2,01,2 

* Vervuiling van straat of plein door drugsgebruikers/dealers, vervuiling van portieken/bergingen 
rondom de onderneming, gebruikte spuiten op straat 
1 Significant verschil met 2001, p < .05; 2 Significant verschil met 2003, p < .05 
 
 
Tabel 7 Percentage ondernemers dat van mening is dat drugstoerisme voorkomt in hun buurt     

Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  
 2001 

n=49 
2003 
n=50 

2004  
n=51 

2001 
n=54 

2003 
n=43 

2004  
n=50 

2001 
n=103 

2003 
n=93 

2004  
n=101 

Ja 
Nee 
Weet niet 

88 
10 
2 

68 
20 
12 

611 

24 
161 

63 
26 
11 

58 
26 
16 

821,2 

101,2 

8 

75 
18 
 7 

64 
23 
13 

71 
17 
12 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1 Significant verschil met 2001, p < .05: 2 Significant verschil met 2003, p < .05 
 
 
Tabel 8 Percentage ondernemers dat aangeeft dat drugstoerisme extra overlast oplevert   

Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  
 2001 

n=42 
2003 
n=34 

2004  
n=31 

2001 
n=36 

2003  
n=25 

2004 
n=41 

2001 
n=78 

2003 
n=59 

2004  
n=72 

Ja 
Nee 
Weet niet 

41 
48 
12 

47 
53 
0 

42 
48 
10 

64 
33 
3 

64 
36 
 0 

291,2 

681,2 

3 

51 
41 
 8 

55 
45 
 0 

341,2 

601 

6 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1 Significant verschil met 2001, p < .05: 2 Significant verschil met 2003, p < .05 
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Tabel 9 Percentage ondernemers dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt van de 
onderneming 

Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  
 2001 

n=45 
2003 
n=50 

2004  
n=52 

2001 
n=49 

2003 
n=50 

2004  
n=50 

2001 
n=94 

2003  
n=100 

2004 
n=102 

OVERDAG     Ja 
                   Nee 

21 
79 

24 
76 

27 
73 

15 
85 

16 
84  

14 
86 

18 
82 

20 
80 

21 
79 

                   Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
  

2001 
n=47 

 
2003 
n=50 

 
2004 
n=52 

 
2001 
n=51 

 
2003 
n=50 

 
2004 
n=50 

 
2001 
n=98 

 
2003  
n=100 

 
2004 
n=102 

‘S AVONDS    Ja 
                    Nee 
                    Weet niet 

45 
47 
9 

34 
62 
4 

54 
39 
7 

47 
51 
2 

51 
49 
0 

52 
47 
1 

46 
49 
5 

43 
55 
2 

53 
42 
5 

                   Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
 
Tabel 10 Gemiddeld rapportcijfer voor buurt als plek om te werken   

Q4+ Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  
2001 
n=49 

2003 
n=50 

2004  
n=52 

2001 
n=54 

2003 
n=50 

2004 
n=50 

2001 
n=103 

2003 
n=100 

2004  
n=102 

Rapportcijfer voor buurt als 
werkplek 

6,6 6,7 6,8 7,2 7,0 7,5 6,9 6,8 7,2 

 
 
Tabel 11 Percentage ondernemers dat bepaalde plekken vermijdt uit veiligheidsoogpunt 

Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  
 2001 

n=13 
2003 
n=14 

2004 
n=15 

2001 
n=16 

2003 
n=8 

2004 
n=8 

2001 
n=29 

2003 
n=22 

2004  
n=23 

Ja 
Nee 

85 
15 

71 
29 

60 
40 

81 
19 

38 
62 

88 
12 

83 
17 

59 
41 

70 
30 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
 
Tabel 12  Percentage ondernemers dat aangeeft slachtoffer te zijn geweest van vermogens- en 

geweldsdelicten en vandalisme in de afgelopen twaalf maanden 
Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  

 2001 
n=49 

2003  
n=50 

2004 
n=52 

2001 
n=54 

2003 
n=50 

2004 
n=50 

2001 
n=103 

2003 
n=100 

2004 
n=102 

Vermogensdelicten 
Diefstal 
Poging tot inbraak 
Inbraak 
Diefstal uit bedrijfsvoertuig 
Diefstal van bedr.voertuig 
 
Geweldsdelicten 
Bedreigd in onderneming 
Diefstal met geweld of 

bedreiging 
Slachtoffer van mishandeling 

in onderneming 
 
Vandalisme 
Vandalisme/vernieling 
Brandstichting 

49 
42 
13 
 6 
 8 
 2 
 
18 
17 
 6 
 
2 
 
 
 
31 
31 
 0 

52 
47 
14 
12 
4 
0 
 
18 
18 
4 
 
4 
 
 
 
26 
26 
0 

60 
54 
14 
8 
01 

0 
 
35 
33 
6 
 
8 
 
 
 
27 
27 
6 

70 
64 
11 
 9 
 4 
 4 
 
 17 
 15 
 4 
  
2 
 
 
 
43 
43 
 0 

74 
67 
14 
12 
8 
2 
 
39 
35 
4 
 
6 
 
 
 
27 
27 
2 

56 
54 
14 
14 
6 
4 
 
28 
28 
8 
 
2 
 
 
 
28 
28 
0 

60 
54 
12 
 8 
 6 
 3 
 
18 
16 
 5 
  
2 
 
 
 
37 
37 
 0 

63 
57 
14 
12 
6 
1 
 
29 
27 
4 
 
5 
 
 
 
27 
26 
2 

58 
54 
14 
11 
3 
2 
 
311 

301 

4 
 
5 
 
 
 
28 
27 
3 

1 Significant verschil met 2001, p < .05 
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Tabel 13 Percentage ondernemers dat schade heeft geleden ten gevolge van criminaliteit in 2001 
Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  

 2001 
n=46 

2003 
n=50 

2004 
n=52 

2001 
n=48 

2003  
n=50 

2004 
n=50 

2001 
n=94 

2003  
n=100 

2004 
n=102 

Directe schade 
Gevolgschade 
Immateriële schade(verlies 
klanten e.d.) 

41 
8 
10 

49 
8 
10 

232 

8 
4 

56 
15 
19 

53 
8 
10 

36 
8 
41 

49 
13 
17 

51 
8 
10 

301,2 

8 
41 

1 Significant verschil met 2001, p < .05: 2 Significant verschil met 2003, p < .05 
 
 
Tabel 14 Percentage ondernemers dat beveiligingsmaatregelen heeft getroffen  

Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  
 2001 

n=48 
2003 
n=50 

2004  
n=52 

2001 
n=54 

2003 
n=50 

2004  
n=50 

2001 
n=102 

2003 
n=100 

2004  
n=102 

Geen maatregelen 
Wel maatregelen 

14 
86 

12 
88 

23 
77 

13 
87 

6 
94 

8 
92 

14 
86 

9 
91 

16 
84 

Totaal 100 100 100 100 100 100 102 100 100 
 
 
Tabel 15 Aard van de getroffen beveiligingsmaatregelen* 

Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  
 2001 

n=41 
2003 
n=44 

2004 
n=40 

2001 
n=45 

2003 
n=47 

2004 
n=43 

2001 
n=86 

2003 
n=91 

2004 
n=83 

Inschakeling beveiligingsbedrijf 
Afspraken met andere 
ondernemers 
Verstevigd hang- en sluitwerk 
Inbraakwerende ramen en deuren 
Rolluiken/roldeuren 
Stil inbraakalarm 
Luid inbraakalarm 
Labelen artikelen 
Videobewaking 
Andere beveiligingsmaatregelen 

11 
26 
 
35 
23 
29 
44 
56 
15 
21 
10 

14 
8 
 
50 
32 
30 
44 
50 
10 
18 
12 

271 

61 

 
37 
24 
31 
33 
59 
262 

28 
2 

23 
21 
 
43 
35 
26 
44 
43 
19 
22 
24 

16 
22 
 
55 
53 
43 
51 
61 
33 
33 
12 

26 
30 
 
241,2 

141,2 

222 

261,2 

56 
22 
162 

26 

17 
22 
 
39 
29 
28 
44 
49 
17 
22 
18 

15 
15 
 
53 
43 
37 
47 
55 
21 
25 
12 

27 
18 
 
312 

192 

27 
302 

57 
24 
22 
14 

* Meerdere antwoorden mogelijk 
1 Significant verschil met 2001, p < .05: 2 Significant verschil met 2003, p < .05 
 
 
Tabel 16   Percentage ondernemers dat heeft overwogen om te verhuizen naar een andere locatie 

in de  afgelopen twaalf maanden 
Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  

 2001 
n=49 

2003 
n=49 

2004 
n=52 

2001 
n=54 

2003 
n=50 

2004 
n=50 

2001 
n=103 

2003 
n=99 

2004 
n=102 

Ja 
Nee 
Weet niet 

27 
73 
0 

20 
76 
4 

15 
79 
6 

24 
76 
0 

20 
80 
0 

20 
80 
0 

25 
75 
0 

20 
78 
2 

18 
79 
3 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
 
Tabel 17 Percentage ondernemers dat denkt daadwerkelijk te zullen verhuizen 

Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  
 2001 

n=12 
2003 
n=9 

2004 
n=9 

2001 
n=13 

2003 
n=10 

2004 
n=10 

2001 
n=25 

2003 
n=20 

2004 
n=18 

Ja 
Nee 
Weet niet 

 59 
 33 
 8 

67 
0 
33 

45 
33 
22 

46  
23 
31 

60 
20 
20 

60 
30 
10 

52 
28 
20 

60 
10 
25 

50 
33 
17 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 



Bijlagen  133 

Tabel 18 Percentage ondernemers dat aangeeft dat er in de buurt ondernemingen zijn verhuisd 
naar een andere locatie in de afgelopen twaalf maanden 

Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  
 2001 

n=48 
2003 
n=50 

2004 
n=52 

2001 
n=53 

2003 
n=46 

2004 
n=50 

2001 
n=101 

2003 
n=96 

2004 
n=102 

Ja 
Nee 
Weet niet 

46 
35 
19 

36 
56 
8 

271 

48 
252 

34 
58 
8 

43 
48 
9 

36 
62 
2 

40 
47 
13 

40 
52 
8 

31 
55 
14 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1 Significant verschil met 2001, p < .05: 2 Significant verschil met 2003, p < .05 
 
 
Tabel 19  Geschat aantal ondernemingen in de buurt dat is verhuisd in de afgelopen twaalf 

maanden 
Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  

 2001 
n=20 

2003 
n=18 

2004 
n=14 

2001 
n=18 

2003 
n=20 

2004 
n=18 

2001 
n=38 

2003 
n=38 

2004 
n=32 

1 
2-4 
5-10 
Weet niet 

 20 
 45 
 10 
 25 

6 
61 
22 
11 

7 
36 
28 
29 

 44 
 44 
 11 
 0 

40 
35 
5 
20 

28 
39 
17 
17 

31 
45 
11 
13 

23 
46 
13 
18 

19 
38 
22 
22 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
 
Tabel 20 Percentage ondernemers dat aangeeft dat er in de buurt panden zijn gesloten in de 

afgelopen twaalf maanden  
Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  

 2001 
n=49 

2003 
n=50 

2004 
n=52 

2001 
n=54 

2003 
n=50 

2004 
n=50 

2001 
n=102 

2003 
n=100 

2004 
n=102 

Ja 
Nee 
Weet niet 

82 
14 
 4 

44 
52 
 4 

501 

272 

231,2 

59 
37 
4 

37 
61 
2 

562 

422 

2 

70 
26 
 4 

40 
57 
3 

531,2 

342 

131,2 

Totaal 100 100 100 100 100 100 10 100 100 
1 Significant verschil met 2001, p < .05: 2 Significant verschil met 2003, p < .05 
 
 
Tabel 21 Genoemde redenen voor de sluiting van de panden 

Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  
 2001 

n=40 
2003 
n=22 

2004 
n=26 

2001 
n=32 

2003  
n=18 

2004 
n=27 

2001 
n=72 

2003  
n=40 

2004 
n=53 

Drugsoverlast 
Faillissement 
Teruglopende Duitse klandizie 
Geen opvolging 
Overige redenen 
Weet niet 

45 
8 
12 
3 
17 
15 

46 
32 
0 
0 
14 
8 

27 
11 
0 
0 
27 
35 

3 
25 
0 
13 
25 
34 

28 
39 
0 
0 
17 
17 

7 
30 
0 
0 
41 
22 

26 
15 
7 
7 
21 
24 

38 
35 
0 
0 
16 
10 

17 
21 
0 
0 
34 
28 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
 
Tabel 22 Omzetverandering voor 2000 t.o.v. 1999  

Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  
 2001 

n=28 
2003  
n=19 

2004 
n=34 

2001 
n=45 

2003 
n=40 

2004 
n=35 

2001 
n=73 

2003 
n=76 

2004 
n=69 

Stijging 
Ongewijzigd 
Daling 

29 
14 
57 

31 
32 
37 

38 
24 
38 

55 
25 
20 

55 
29 
16 

54 
20 
26 

45 
21 
34 

50 
25 
25 

46 
22 
32 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Tabel 23 Percentage ondernemers dat heeft gemerkt dat politie verkooppunten van softdrugs 
heeft gesloten in afgelopen twaalf maanden  

Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  
 2001 

n=49 
2003 
n=50 

2004 
n=52 

2001 
n=54 

2003 
n=49 

2004 
n=50 

2001 
n=103 

2003 
n=99 

2004 
n=102 

Ja 
Nee 
Weet niet 

88 
6 
6 

52 
42 
6 

521 

381 

10 

48 
46 
6 

47 
47 
6 

52 
48 
0 

67 
27 
60 

50 
44 
6 

521 

431 

5 
Totaal 100 100  100 100 100 100 100 100 100 
1 Significant verschil met 2001, p < .05: 2 Significant verschil met 2003, p < .05 
 
 
Tabel 24 Percentage ondernemers dat aangeeft dat er door de politie verkooppunten zijn gesloten 

in de buurt van de onderneming in de afgelopen twaalf maanden 
Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  

 2001 
n=43 

2003 
n=26 

2004 
n=28 

2001 
n=26 

2003 
n=23 

2004 
n=26 

2001 
n=69 

2003 
n=49 

2004 
n=53 

Ja 
Nee 
Weet niet 

83 
12 
5 

58 
39 
4 

852 

42 

11 

19 
77 
4 

48 
39 
13 

38 
58 
4 

60 
36 
4 

52 
38 
10 

62 
30 
7 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
2 Significant verschil met 2003, p < .05 
 
 
Tabel 25 Geschat aantal sluitingen van verkooppunten in de buurt van de onderneming 

Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  
 2001 

n=35 
2003 
n=16 

2004 
n=23 

2001 
n=6 

2003  
n=11 

2004 
n=10 

2001  
n=41 

2003 
n=27 

2004 
n=33 

1 
2-4 
5-10 
Weet niet 

9 
54 
17 
20 

12 
44 
31 
13 

9 
48 
42 

39 

17 
50 
0 
33 

46 
46 
9 
0 

30 
30 
20 
20 

10 
54 
15 
22 

26 
44 
22 
7 

15 
42 
9 
332 

Totaal 100 100 100  100 100 100 100 100 100 
2 Significant verschil met 2003, p < .05 
 
 
Tabel 26 Percentage ondernemers dat heeft gemerkt dat politie verkoop van softdrugs door 

straatdealers heeft geprobeerd tegen te gaan in de afgelopen twaalf maanden 
Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  

 2001 
n=47 

2003 
n=50 

2004 
n=52 

2001 
n=54 

2003 
n=50 

2004 
n=50 

2001 
n=101 

2003 
n=100 

2004 
n=102 

Ja 
Nee 
Weet niet 

64 
30 
6 

52 
44 
4 

52 
40 
8 

37 
59 
4 

35 
53 
12 

40 
58 
2 

50 
45 
 5 

43 
49 
8 

46 
49 
5 

Totaal 100 100 100 100 100 100 10 100 100 
 
 
Tabel 27 Percentage ondernemers dat heeft gemerkt dat de politie op straat rondhangende 

softdruggebruikers probeerde te verminderen in de afgelopen twaalf maanden 
Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  

 2001 
n=48 

2003 
n=50 

2004 
n=52 

2001 
n=53 

2003 
n=50 

2004 
n=50 

2001 
n=10
1 

2003 
n=10
0 

2004 
n=10
2 

Ja 
Nee 
Weet niet 

44 
50 
6 

50 
46 
4 

42 
39 
192 

30 
61 
9 

29 
57 
14 

36 
56 
8 

37 
55 
 8 

39 
52 
 9 

39 
47 
14 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
2 Significant verschil met 2003, p < .05 
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Tabel 28 Percentage ondernemers dat bekend is met project Hektor 
Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  

 2001 
n=48 

2003 
n=50 

2004 
n=52 

2001 
n=54 

2003 
n=50 

2004 
n=50 

2001 
n=102 

2003 
n=99 

2004 
n=102 

Ja 
Nee 
Weet niet 

61 
33 
6 

80 
20 
0 

851 

141 

2 

70 
28 
2 

78 
22 
0 

82 
16 
2 

66 
31 
3 

78 
22 
1 

831 

151 

2 
Totaal 100 100 100 100 100 100 10 100 100 
1 Significant verschil met 2003, p < .05 
 
 
Tabel 29 Percentage ondernemers dat van mening is dat de drugsoverlast zal veranderen in de 

buurt van de onderneming door project Hektor * 

Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  
 2001 

n=29 
2003 
n=44 

2004 
n=46 

2001 
n=42 

2003  
n=47 

2004 
n=40 

2001 
n=71 

2003  
n=91 

2004 
n=86 

Toename 
Afname 
Onveranderd 
Weet niet 

7 
45 
31 
17 

 4 
34 
43 
18 

0 
612 

152 

24 

 7 
45 
31 
17 

 2 
43 
23 
32 

0 
652 

20 
15 

 7 
45 
31 
17 

3 
38 
34 
25 

01 

631,2 

172 

20 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100  
* Deze vraag is ook beantwoord door respondenten die aangaven ‘wel eens van Hektor te hebben 
gehoord’. 
1 Significant verschil met 2003, p < .05; 2 Significant verschil met 2003, p < .05 
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APPENDIX SAMENSTELLING BEGELEIDINGSCOMMISSIES 
 
 
Monitoren drugsoverlast Venlo: Tussenmeting en Eindmeting 
 
Voorzitter 
prof. dr. B. De Ruyver, Universiteit Gent, faculteit strafrecht en criminologie 
 
Leden 
Gemeente Venlo  
drs. F.C.M. Schreurs  
 
Politie Venlo 
M. Jansen 
 
Openbaar Ministerie Roermond 
mr. S.C.M. Scheepers 
 
Ministerie van Justitie 
drs. J.L. Luijs, DGIAV/DISAD 
drs. A. van der Kuijl, DGRH (vervanger van mr. M.B.T.G. Steeghs) 
dr. M.M.J. van Ooyen-Houben, WODC 
 
Universiteit van Amsterdam 
dr. D. Korf, Criminologisch Instituut 'Bonger' 
  
 
Monitoren drugsoverlast Venlo: Indicatoren en nulmeting 
 
Voorzitter 
prof. dr. C.J.C.F. Fijnaut, Katholieke Universiteit Brabant, faculteit der rechtsgeleerdheid 
 
Leden 
Gemeente Venlo  
drs. G.W.T van Balkom 
drs. F.C.M. Schreurs (vervanger van dhr. Van Balkom) 
J.I.A. Bloem  
drs. J.G.F.L. Schoeber 
 
Politie Venlo 
M. Jansen 
 
Openbaar Ministerie Roermond 
mr. S.C.M. Scheepers 
 
Ministerie van Justitie 
drs. M. Dorr, DGIAV/DISAD 
mr. P. Oskam, DGRH 
drs. J.W. Plaisier, WODC 
 
Universiteit van Amsterdam 
dr. D. Korf, Criminologisch Instituut 'Bonger'  
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