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In dit document worden de ontwikkelingen in de ervaren drugsoverlast in Nederland 
behandeld sinds 1995. Het gaat om drugsoverlast zoals deze ervaren wordt c.q. kan worden 
door burgers in Nederland. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar overlast veroorzaakt 
door coffeeshops en overlast veroorzaakt door het gebruik van en de handel in harddrugs. 
Tevens wordt, voor zover mogelijk, een chronologische opbouw gehanteerd. De informatie is 
afkomstig uit literatuur die over deze onderwerpen is verschenen sinds 1995. Voor het 
verzamelen van deze literatuur is gebruik gemaakt van diverse bibliotheken, maar ook 
zoekprogramma’s op het internet zijn behulpzaam gebleken. De gebruikte zoektermen zijn 
‘drugs’ en ‘overlast’, maar ook ‘beleid’ en ‘maatregelen’ op deze terreinen. Uiteindelijk zijn 
ruim 100 publicaties doorgenomen. In het schema zijn onder andere aspecten opgenomen met 
betrekking tot de (wetenschappelijke onderbouwing van de) toegepaste methoden en 
technieken. Ongeveer 70 publicaties zijn geschikt gebleken voor een beschrijving van 
kenmerken van de ervaren overlast, de getroffen maatregelen tegen deze overlast en de 
ontwikkelingen die zich (al dan niet als gevolg van die getroffen maatregelen) hebben 
voorgedaan in de ervaren overlast.  
 
Definiëring 
Een veel gebruikte indeling voor de beschrijving van drugsoverlast maakt onderscheid naar 
criminele, openbare orde en audiovisuele overlast. Criminele overlast bestaat uit 
handelingen die expliciet zijn vastgelegd en strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht, 
terwijl openbare orde overlast betrekking heeft op overtredingen van de Algemene 
Plaatselijke Verordening. Audiovisuele overlast betreft irritant, hinderlijk en onaangepast 
gedrag zonder dat er sprake is van criminaliteit of ordeverstorende gedragingen zoals 
omschreven in de APV. Overlast als gevolg van handel in harddrugs wordt ingedeeld in 
overlast door straathandel (met name de open drugsscene leidt tot overlast) en handel vanuit 
dealpanden. De afgelopen jaren komt overlast als gevolg van open drugsscenes nauwelijks 
nog voor, terwijl de handel in dealpanden, meestal woningen, in de ene gemeente vaker 
voorkomt dan in de andere. De handel lijkt zich in het algemeen steeds meer naar de straat 
te verplaatsen. De overlast lijkt hier enigszins te worden ingeperkt door het gebruik van 
mobiele telefoons. Ook bij de verkoop van softdrugs komen mobiele niet-gedoogde 
verkooppunten voor, naast vaste niet-gedoogde verkooppunten. Over de overlast door deze 
illegale verkooppunten is weinig bekend. Bij de overlast door de gedoogde coffeeshops 
gaat het vooral om parkeer- en verkeeroverlast, op grote afstand gevolgd door overlast door 
rondhangende jongeren en geluidsoverlast. Overigens komt overlast bij coffeeshops vooral 
voor in de grenssteden en in veel mindere mate in de overige gemeenten met coffeeshops. 
 
Overlastveroorzakers 
De overlastveroorzakers zelf zijn als het de handel in harddrugs betreft meestal mannen, 
waarvan de gemiddelde leeftijd rond de 40 jaar ligt. Zij gebruiken doorgaans meerdere 
soorten drugs (zogenoemde polydrugsgebruikers), hoewel de opkomst van de rookbare 
gekookte cocaïne wel heeft gezorgd voor een extra dimensie aan het overlastgevende 
gedrag. Door de gekookte cocaïne zijn de gebruikers gejaagder, onrustiger en is het geweld 
in de drugsscene toegenomen. De overlastveroorzakers bevinden zich veelal in een 
onstabiele woonsituatie, terwijl ongeveer een derde van de groep bestaat uit personen van 
allochtone afkomst. Een belangrijke ontwikkeling in de afgelopen jaren is een toegenomen 
kennis van en over de overlastveroorzakende harddrugsgebruikers.  
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Veel overlastveroorzakers zijn bij naam en toenaam bekend, onder andere als gevolg van de 
veelplegersaanpak in grootstedelijke gebieden. Bij softdrugs lijkt het bij de illegale 
verkopers vooral te gaan om jonge straathandelaars en drugsrunners van allochtone 
afkomst, die met name in de grenssteden actief zijn. Daarnaast veroorzaken in de 
grenssteden de grote aantallen buitenlandse drugstoeristen uit België, Duitsland en 
Frankrijk overlast, meestal mannen tussen de 18 en 50 jaar die verder niet veel lijken af te 
wijken van de algemene bevolking. 
 
Maatregelen 
Er zijn de afgelopen jaren vele maatregelen tegen drugsoverlast getroffen. De maatregelen 
hebben veelal een tweeledig doel: het verminderen van de overlast enerzijds en het 
verbeteren van de situatie van de overlastveroorzaker anderzijds. Vrijwel alle gemeenten 
kennen een brede aanpak, waarbij repressie en zorg hand in hand gaan. Veranderingen in de 
drugsscene vereisen echter wel een continue bijstelling van het beleid. Wanneer gemeenten 
met een rechtstreekse benadering van de overlast en de veroorzakers niet tot een oplossing 
van de ervaren problemen kunnen komen, staan hun diverse bestuursrechtelijke, 
strafrechtelijke en privaatrechtelijke maatregelen ter beschikking. De werkzaamheid van 
deze verschillende maatregelen is nauwelijks onderzocht. Als er wel een evaluatie heeft 
plaatsgevonden, blijft het onduidelijk of de gevonden veranderingen in de drugsoverlast één 
op één zijn toe te schrijven aan de maatregelen in kwestie. Vooralsnog lijken zich positieve 
resultaten voor te doen bij de toepassing van (langdurige) verwijderingsbevelen. Ook 
gebruiksruimten lijken een positieve bijdrage te leveren aan het verminderen van 
drugsoverlast. Hoewel het geen specifieke maatregelen tegen drugsoverlast betreffen, lijken 
ook de verstrekking van heroïne onder medisch toezicht en woonvoorzieningen zoals de 
hostels in Utrecht (indirect) bij te dragen aan het verminderen van door burgers ervaren 
overlast. 
 
Ervaren overlast 
De via de Politiemonitor Bevolking/Veiligheidsmonitor Rijk gemeten drugsoverlast, ofwel 
de mate waarin drugsoverlast voorkomt volgens geënquêteerde bewoners, is tussen 1997 en 
2008 gedaald. De afname heeft met name plaatsgevonden tussen 1997 en 1999 en tussen 
2005 en 2008, terwijl deze afname zich vooral voordoet in sterk verstedelijkte regio’s. Ook 
de persoonlijk ondervonden hinder van drugsoverlast die ten behoeve van de Integrale 
Veiligheidsrapportage uitgebreid is gemeten, is tussen 1996 en 2002 afgenomen, zij het 
minder sterk dan de mate waarin drugsoverlast voorkomt volgens bewoners. De afname 
wordt met name veroorzaakt door een vermindering van de annexatie van de openbare 
ruimte en straatprostitutie. De overlast van coffeeshops lijkt tussen 2000 en 2002 te zijn 
toegenomen, met name in de grenssteden. Na 2002 is geen landelijk onderzoek meer 
uitgevoerd naar de diverse verschijningsvormen van drugsoverlast. Het inzicht in de 
economische gevolgen is eveneens beperkt, hoewel zich wel een omzetdaling lijkt voor te 
doen bij ondernemers die zijn gevestigd in straten of buurten waar zich relatief veel 
drugsoverlast voordoet. Een ander economisch gevolg is de kosten die gepaard gaan met de 
aanpak van drugsoverlast. Ook hierover is geen overzicht beschikbaar. Wel bekend is dat 
gemeenten als Heerlen en Venlo, waar respectievelijk de projecten Operatie Hartslag en 
Hektor zijn ingezet in de strijd tegen enerzijds harddrugsoverlast en anderzijds 
softdrugsoverlast, in totaal tientallen miljoenen euro’s hebben besteed aan de bestrijding 
ervan. De projecten zijn deels gefinancierd door verschillende ministeries, deels door de 
gemeenten zelf. 
 
 


