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1. INLEIDING 
 
 
 
Dit rapport behandelt 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. Deze publicaties zijn gescreend op hun 
bruikbaarheid aan de hand van een analyseschema (zie bijlage 1). 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.  
 
In het volgende hoofdstuk wordt de overlast van coffeeshops besproken. Hierbij wordt 
ingegaan op de kenmerken van de (ervaren) overlast, de maatregelen die kunnen worden 
getroffen tegen de overlast en de ontwikkelingen in de ervaren overlast. Hoofdstuk drie 
behandelt de overlast veroorzaakt door het gebruik van en de handel in harddrugs. De opzet 
is vergelijkbaar met het hoofdstuk over overlast van coffeeshops: kenmerken, maatregelen 
en ontwikkelingen worden besproken. In hoofdstuk vier wordt ingegaan op internationale 
ervaringen met betrekking tot drugsoverlast. Er wordt afgerond met een samenvatting in 
hoofdstuk vijf. 
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2. OVERLAST COFFEESHOPS 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de overlast van coffeeshops. Naast kenmerken van de 
(ervaren) overlast, wordt aandacht besteed aan de maatregelen die kunnen worden getroffen 
tegen de overlast van coffeeshops. Afgesloten wordt met een overzicht van de 
ontwikkelingen in de ervaren overlast. 
 
 
2.1 Kenmerken overlast coffeeshops 
 
In een onderzoek van Bieleman e.a. uit 1995 blijkt dat overlast rond coffeeshops in de 
meeste van de 100 onderzochte gemeenten een rol speelt, maar dat de soort en de ernst 
verschilt. Dit wil niet zeggen dat alle aanwezige coffeeshops overlast geven. Overigens 
hanteert vrijwel geen enkele gemeente destijds een omschrijving of definitie van het begrip 
overlast. Er wordt meestal gereageerd op klachten van buurtbewoners of omwonenden van 
coffeeshops. Drie vormen van overlast worden door bijna alle gemeenten genoemd. Ten 
eerste verkeersoverlast, waarbij het gaat om parkeerproblemen zoals slordig geparkeerde 
auto’s, fietsen en bromfietsen die de doorgang belemmeren en die tevens voor 
lawaaioverlast zorgen. Deze vorm wordt vooral genoemd door grensgemeenten die met 
drugstoerisme hebben te maken. Ten tweede wordt vaak overlast door bezoekers genoemd, 
die buiten rondhangen, tegen elkaar schreeuwen, omstanders lastig vallen en vernielingen 
aanrichten aan auto’s, tuinen en andere voorwerpen. Ten derde wordt gesproken over 
vervuiling in de omgeving van de coffeeshop: bezoekers laten vuil achter, urineren en 
braken in tuinen en portieken van omliggende woningen (Bieleman e.a. 1995).  
 
Veel gemeenten geven aan dat het bij overlast in belangrijke mate gaat om subjectieve 
overlast, waarbij gevoelens van onveiligheid een belangrijke rol spelen. Ook is het vaak 
moeilijk onderscheid te maken tussen reguliere horecaoverlast en coffeeshopoverlast. Over 
het algemeen krijgen gemeenten meer klachten over coffeeshops die in woonwijken zijn 
gelegen. Door de aanwezigheid van andere horecagelegenheden en de geringere 
woonfunctie in het centrum komen er minder klachten over coffeeshops in het centrum. 
 
Latere lokale onderzoeken naar coffeeshopbeleid laten vergelijkbare resultaten zien. Zo 
ervaren omwonenden van coffeeshops en hasjcafés in Amsterdam in 1999 met name 
overlast van groepen jongeren en geluidsoverlast (Bieleman en Snippe 1999). Overigens 
ervaren zij verhoudingsgewijs weinig overlast van coffeeshops en hebben ze veel meer 
hinder van andere vormen van overlast, zoals burengerucht en harddrugsverslaafden. Ook 
in Groningen geven omwonenden van coffeeshops in 2000 aan dat de overlast van 
coffeeshops gering is en als ze er hinder van ondervinden het dan met name gaat om 
rondhangende jongeren en geluidsoverlast (Bieleman e.a. 2000a). Andere, niet 
drugsgerelateerde vormen van overlast worden door de omwonenden overigens aanzienlijk 
vaker genoemd. Wel is volgens omwonenden van voormalige coffeeshops daar waar de 
coffeeshops zijn verdwenen ook een groot deel van de overlast verdwenen. In Heerlen 
zeggen omwonenden in 2001 van de coffeeshops die hiervan wel eens hinder ondervinden 
(46%), dat het daarbij vooral gaat om rondhangende bezoekers/jongeren en parkeer- en 
verkeeroverlast (Bieleman e.a. 2001). Ook hier worden andere vormen van ervaren overlast 
veel vaker genoemd dan overlast van coffeeshops. Recentere onderzoeken in Venlo, 
Terneuzen en Maastricht laten eveneens zien dat omwonenden zeggen vooral hinder te 
hebben van parkeer- en verkeeroverlast en in mindere mate van de coffeeshops zelf en van 
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rondhangende jongeren (Bieleman e.a. 2006, Bieleman en Naayer 2007, Nijkamp e.a. 
2008).  
 
Naar overlast van overige, niet-gedoogde verkooppunten van softdrugs is nauwelijks 
onderzoek gedaan. Korf e.a. (2005) onderscheiden hierbij twee hoofdcategorieën: vaste 
verkooppunten (thuisdealers en ‘onder de toonbank’ dealers in met name 
horecagelegenheden) en mobiele verkooppunten (06-dealers: bezorging aan huis op 
telefonische bestelling en  straatdealers: verkoop op straat en op hangplekken). Wel is van 
enkele grensgemeenten bekend dat ze last hebben (gehad) van straathandel door onder 
andere drugsrunners. Mede hierom zijn in verschillende gemeenten overlastprojecten 
ontstaan, zoals Houdgreep in Terneuzen, Hektor in Venlo, Courage in Bergen op Zoom en 
Roosendaal en recent de zogenoemde coffeecorners in Maastricht. 
 
Veroorzakers 
Over de kenmerken van de veroorzakers van overlast door coffeeshops is veel minder 
bekend dan van het soort overlast waarvan omwonenden zeggen hinder te ondervinden. 
Hierbij gaat het immers vooral om parkeer- en verkeeroverlast en overlast door 
rondhangende jongeren. Met name in grensgemeenten is er sprake van parkeer- en 
verkeeroverlast, veelal veroorzaakt door drugtoeristen uit België, Duitsland en Frankrijk die 
voor het overgrote deel met de auto komen. Uit enquêtes onder bezoekers van coffeeshops 
blijkt overigens dat het merendeel man is, tussen de 18 en 50 jaar oud is, betaalde 
werkzaamheden verricht of student/scholier is en gemiddeld genomen de opleiding niet 
sterk afwijkt van landelijke cijfers (Bieleman e.a. 2000b, Bieleman e.a. 2001, Snippe e.a. 
2005, Bieleman en Naayer 2007, gemeente Nijmegen 2008). Dit is in de loop van de tijd 
niet veranderd. De drugsrunners die in de grensgemeenten actief zijn, zijn in de meeste 
gevallen allochtone mannen (met name Marokkaans). Drugsrunners die in Roosendaal en 
Bergen op Zoom actief zijn handelen meestal zowel in softdrugs als in harddrugs, terwijl zij 
veelal afkomstig zijn uit deze gemeenten zelf (Van de Torre 2005). 
 
Handel 
Het grootste deel van de verkoop van softdrugs aan consumenten vindt plaats vanuit 
coffeeshops of ze krijgen het via vrienden en bekenden (Monshouwer e.a. 2008). Onbekend 
is welk deel van hen de cannabis in coffeeshops koopt. Een kleiner deel koopt de softdrugs 
via een (huis)dealer of krijgt ze ‘via via’. De door Korf e.a. (2005) onderscheidden vaste 
niet-gedoogde verkooppunten en mobiele niet-gedoogde verkooppunten lijken elkaar qua 
aantallen redelijk in evenwicht te houden. Bij de vaste niet-gedoogde verkooppunten lijken 
de thuisdealers in de meerderheid te zijn, terwijl er bij de mobiele aanbieders sprake lijkt te 
zijn van ongeveer evenveel 06-dealers als straatdealers. Ook volgens hen koopt een 
minderheid van de gebruikers hun cannabis bij de niet-gedoogde verkooppunten.  
 
 
2.2 Maatregelen tegen overlast coffeeshops 
 
In 1991 heeft het Openbaar Ministerie voor een landelijke invoering van de zogenoemde 
AHOJ-G criteria voor coffeeshops gekozen, waarbij de O staat voor geen Overlast. In de in 
1995 verschenen drugsnota werd onder meer besloten de gecombineerde verkoop van 
alcohol en softdrugs te verbieden en werd de maximale transactiehoeveelheid verlaagd naar 
vijf gram, terwijl er een maximale voorraadhoeveelheid kwam van 500 gram. In de 
‘Richtlijnen voor het opsporings- en strafvorderingsbeleid inzake strafbare feiten van de 
Opiumwet’ door het OM werd onder meer aangegeven dat het coffeeshopbeleid op 
onderdelen nader kon worden bepaald door het lokale driehoeksoverleg.  
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Een aantal maatregelen tegen overlast zijn zowel van toepassing op softdrugs als op 
harddrugs. Bijvoorbeeld de aanpak van drugsoverlast vanuit woningen. Hiertoe heeft de 
gemeente Rotterdam een handleiding opgesteld. De aanleiding voor de Rotterdamse 
handleiding voor de aanpak van drugsoverlast in woonpanden waren de gevolgen van de 
aanhoudende overlast in de vorm van een toenemende onleefbaarheid en eigenrichting 
onder de burgers (Van Beek 1997). Het betreft daarbij met name overlast door handel in 
harddrugs. In Terneuzen echter is in de jaren negentig lange tijd ernstige overlast vanuit 
woningen veroorzaakt door handel in softdrugs. De richtlijnen van Rotterdam kunnen 
(deels) dan ook toegepast worden op zowel harddrugs- als softdrugsoverlast. Overlast ten 
gevolge van drugshandel en gebruik in woningen is op drie niveaus aangepakt: juridisch 
(‘stedelijk laboratorium’), praktisch (‘adoptieteam’) en rechtstreeks (afspraken met huurder 
en/of huiseigenaar naar aanleiding van klacht). De aanpak begint met overleg met de 
overlastveroorzaker door de politie, deelgemeente en/of woningcorporatie. Wanneer dit niet 
tot beëindiging van de overlast leidt wordt de druk opgevoerd via inspecties, aanmaningen, 
incasso, afsluitingen, aankondiging juridische actie en verwerving. Mocht ook dit niet 
baten, dan worden dwangmiddelen ingezet met behulp van bestuursrechtelijke, 
strafrechtelijke en privaatrechtelijke maatregelen. 
 
Bestuursrecht 
De kern van het bestuursrecht is de rechtsverhouding tussen burger en overheid en betreft 
het geheel van regels op grond waarvan de overheid zich mag bemoeien met het private 
verkeer (Van Beek 1997). Relevante bestuursrechtelijke instrumenten zijn: 
bestemmingsplan; leefmilieuverordening; aanschrijving; onbewoonbaarverklaring; 
vergunning verblijfsinrichting; onttrekking; huisvestingsvergunning; claimen; vorderen; 
onteigening; artikel(en) in de APV; art. 174a Gemeentewet; noodbevelen; en 
noodverordening. Deze bestuursrechtelijke instrumenten kunnen worden gehandhaafd door 
het opleggen van een dwangsom of de uitoefening van bestuursdwang. Artikel 174a is in 
2007 in tien van de 106 coffeeshopgemeenten in totaal 22 keer toegepast om de illegale 
verkoop aan te pakken (Bieleman e.a. 2008). In de gemeenten zonder coffeeshops is dit 
artikel in 2007 geen enkele keer toegepast. 
 
Een jaar eerder dan Van Beek, in 1996, hebben ook Breunese e.a. het bestuurlijk juridisch 
instrumentarium in kaart gebracht. De studie in opdracht van het ministerie van 
Binnenlandse zaken heeft als doel om bestuurders een handvat te geven in het optreden 
tegen drugsoverlast. Daarbij worden overigens niet alleen bestuursrechtelijke, maar ook 
civiel- en strafrechtelijke instrumenten geïnventariseerd die het gemeentebestuur ten dienste 
staan om drugsoverlast te bestrijden. Zonder uitvoering op deze omvangrijke studie te 
willen ingegaan, kunnen wel de belangrijkste bestuursrechtelijke instrumenten worden 
benoemd. De auteurs maken een onderscheid tussen maatregelen tegen inrichtingen (zoals 
coffeeshops), maatregelen tegen drugspanden en maatregelen tegen drugsoverlast op straat. 
De eerste vorm van overlast kan worden bestreden met de volgende maatregelen: sluiten 
krachtens algemene overlastverordening; sluiten krachtens overlastverordening met 
maximumstelsel; sluiten krachtens art. 172 of art. 174 Gemeentewet; en intrekken drank- en 
horecavergunning. Maatregelen tegen drugspanden (van waaruit illegale handel in 
softdrugs plaats kan vinden) zijn: sluiten krachtens overlastverordening; aanschrijving 
bestuursdwang/dwangsom wegens strijd met bestemmingsplanvoorschriften; en 
onbewoonverklaring en sluiting krachtens de Woningwet. Ten slotte noemen ze een drietal 
maatregelen tegen drugsoverlast op straat (bijvoorbeeld rond coffeeshops): 
verwijderingsbevel op grond van art. 172 lid 3 Gemeentewet; verwijderingsbevel op basis 
van APV-bepaling; en toepassing van noodbevoegdheden art. 175 en art. 176 Gemeentewet 
(Breunese e.a. 1996).  
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Wet Damocles 
In 1999 is de Wet Damocles van kracht geworden. Deze wijziging van de Opiumwet 
(artikel 13b) maakt het mogelijk dat de burgemeester bestuursdwang toepast indien in voor 
publiek toegankelijke lokalen en daarbij behorende erven een middel als bedoeld in artikel 
2 of 3 van de Opiumwet wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig 
is. Hiermee zijn alle gemeentelijke regelingen die in hetgeen waarin de Wet Damocles 
voorziet treden, vervallen (Vincken 1999). Dat betekent ook dat de sluitingsbepalingen 
voor horecapanden, zoals opgenomen in de APV, niet meer  toegepast kunnen worden bij 
de betreffende Opiumdelicten. Vincken geeft daarbij aan dat artikel 13b weinig toevoegt 
aan wat reeds mogelijk was inzake de sluiting van voor het publiek toegankelijke 
gebouwen. Een voordeel is dat het niet langer nodig is het begrip openbare orde op te 
rekken; er kan expliciet ter bescherming van volksgezondheidsbelangen worden 
opgetreden. Het biedt echter geen mogelijkheden om de gedoogvoorwaarden in verband 
met softdrugs (AHOJG criteria) te handhaven. In 2007 is artikel 13b in ongeveer een kwart 
van de 106 coffeeshopgemeenten toegepast, terwijl in de gemeenten zonder coffeeshop 
hiervan minder sprake is geweest (in vijf gemeenten in totaal zeven keer) (Bieleman e.a. 
2008). 
 
In de interdepartementale cannabisbrief (2004) pleiten de ministeries van Justitie, VWS en 
BZK ervoor om in overleg met gemeenten te komen tot een striktere handhaving en een 
betere hantering van de afstandscriteria tot scholen en de landsgrens. Verder willen de 
miniseries de teelt van cannabis effectiever tegengaan door nauw samen te werken met de 
overige betrokken partijen, zoals woningcorporaties, gemeenten, belastingdienst en OM. 
 
 
2.3 Ontwikkelingen overlast coffeeshops 
 
Er zijn nauwelijks maatregelen zodanig geëvalueerd dat er een rechtstreeks verband kan 
worden gelegd tussen de maatregelen en de eventuele gevolgen daarvan voor de ervaren 
overlast. Wel kan een beeld worden gegeven van ontwikkelingen in de ervaren overlast. In 
1995 wordt in een literatuurstudie door Van Laar en Van Ooyen-Houben daarnaast 
geconcludeerd dat er destijds nauwelijks expliciet onderzoek is verricht naar de relatie 
tussen drugs en overlast. Harde gegevens over drugsoverlast zijn destijds dan ook vrijwel 
niet beschikbaar. De afgelopen tien jaar hebben diverse monitoren echter de drugsoverlast 
en de gevolgen daarvan voor omwonenden getracht in kaart te brengen. Hoewel het 
onderscheid tussen overlast van of door coffeeshops c.q. softdrugs enerzijds en harddrugs 
anderzijds niet altijd duidelijk is, worden hieronder enkele resultaten van de Politiemonitor 
Bevolking weergegeven, vanaf 2005 beter bekend als Veiligheidsmonitor Rijk. Deze 
monitor wordt in alle politieregio’s afgenomen, waardoor verondersteld mag worden dat 
overlast van coffeeshops hierin wordt vertegenwoordigd. 
 
Drugsoverlast als buurtprobleem 
In de Politiemonitor Bevolking is in 1997 voor het eerst de mate van drugsoverlast in 
woonbuurten gemeten. Hierbij wordt gevraagd naar het voorkomen van drugsoverlast. Dit 
kan met andere woorden ook positief worden beantwoord zonder dat de betreffende 
bewoners er hinder van ondervinden. Het voorkomen van drugsoverlast is volgens 
buurtbewoners afgenomen in de periode 1997-2008 (figuur 2.1). In 1997 geeft gemiddeld 
7,6% van de bewoners aan dat naar hun mening drugsoverlast vaak voorkomt in hun buurt. 
In 2008 is nog gemiddeld 4,6% van de bewoners van mening dat drugsoverlast in hun 
woonbuurt vaak voorkomt. Deze daling is met name gerealiseerd in de eerste periode 
(1997-1999) en in de laatste periode (2005-2008). In de tussenliggen jaren (2000-2004) 
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lijkt vooral sprake te zijn van een stabilisering van de drugsoverlast. In bijlage 2 worden de 
resultaten per politieregio weergegeven. 
 
Figuur 2.1 Percentage van bevolking dat van mening is dat drugsoverlast in eigen woonbuurt vaak 

voorkomt, 1997-2008* 
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* De gegevens tot 2004 en vanaf 2005 zijn door de overschakeling naar de 
Veiligheidsmonitor Rijk (VMR) niet zonder meer vergelijkbaar. 
 
Bron: B&A Groep en Intomart (1997-2005); CBS (2006- 2008). 
 

 
Met name enkele grensgemeenten hebben te maken met een hardnekkige softdrugsoverlast. 
In Terneuzen, Venlo, Roosendaal en Bergen op Zoom zijn projecten gestart waarbij is 
gekozen voor een brede aanpak tegen drugsoverlast met als basis een mix van justitiële, 
strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale interventies. De aanpak heeft in geen van de 
gemeenten geleid tot een afname van de toestroom van softdrugstoeristen. In Venlo blijkt 
de drugsoverlast wel te zijn afgenomen. Met name de aantallen drugspanden in de 
binnenstad van waaruit de handel in softdrugs jarenlang heeft plaatsgevonden, zijn fors 
afgenomen, evenals de zichtbare aanwezigheid van drugsrunners en –dealers op straat 
(Snippe e.a. 2006). Het project Courage in Roosendaal en Bergen op Zoom is er 
daarentegen minder goed in geslaagd de handel vanuit illegale verkooppunten en 
straathandel uit het centrum van de gemeenten te verdrijven. Ondanks alle inspanningen is 
de illegale handel in sofdrugs nog steeds duidelijk zichtbaar aanwezig voor bewoners en 
bezoekers van de binnenstad (Gemeente Roosendaal 2008). 
 
Door Schaap e.a. (2006) is in Roosendaal en Bergen op Zoom onder meer gekeken naar de 
gevolgen van drugsoverlast voor de omzet van detailhandelszaken. Middenstanders zijn in 
beide gemeenten gevraagd naar de globale ontwikkelingen van de omzetcijfers van hun 
winkel. Met name middenstanders die hun winkel hebben gevestigd op zogenoemde 
hotspots, waar sprake is van geconcentreerde drugsproblematiek, blijken vaker met een 
omzetdaling te maken te hebben. Overigens zijn de ondernemers buiten de hotspots even 
negatief over de aantrekkelijkheid van de buurt waar ze zijn gevestigd als de ondernemers 
die op de drie hotspots zijn gevestigd. 
  
Ook in Venlo is in de buurt waar de softdrugsproblematiek het grootst is, de omzet van een 
relatief fors deel van de ondernemers gedaald (Snippe e.a. 2005). In het zogenoemde Q4, de 
buurt waar de drugsoverlast is geconcentreerd in de Venlose binnenstad, is in de jaren 
2001, 2003 en 2004 van een groter percentage van de ondernemers de omzet gedaald dan 
bij ondernemers die elders in de binnenstad een winkel drijven. In 2001, nog voor de start 
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van het drugsbestrijdingsproject Hektor, gaf ruim de helft (57%) van de ondernemers in Q4 
aan dat de jaaromzet van hun winkel is gedaald, tegenover een vijfde (20%) van de 
ondernemers in het overige deel van de binnenstad van Venlo. In 2004, wanneer de 
drugsoverlast reeds enigszins is teruggedrongen, is dit percentage in Q4 gedaald naar 38%, 
terwijl dit tot ruim een kwart (26%) is gestegen in het overige deel van de binnenstad. Deze 
ontwikkelingen lijken er op te wijzen dat in de loop van de jaren de economische gevolgen 
voor ondernemers mede door een afnemende drugsoverlast in Q4 minder groot zijn worden 
en het ondernemersklimaat zich herstelt. 
 
 



INTRAVAL - Literatuurstudie drugsgerelateerde overlast  8 

3. OVERLAST HARDDRUGS 
 
 
 
Vergelijkbaar met de in het vorige hoofdstuk beschreven overlast van coffeeshops wordt in 
dit hoofdstuk ingegaan op kenmerken, aanpak en ontwikkelingen in de overlast veroorzaakt 
door het gebruik van en de handel in harddrugs. 
 
 
3.1 Kenmerken overlast harddrugs 
 
In een landelijke studie naar drugsoverlast is onderscheid gemaakt naar soorten en gevolgen 
van drugsoverlast (INTRAVAL 1996). In een tweetal latere onderzoeken naar 
(harddrugsgebruikende) overlastveroorzakers in de Groningse binnenstad is dit onderscheid 
eveneens gemaakt (De Bie e.a. 1997, Snippe e.a. 2001). In deze onderzoeken is met 
betrekking tot soorten overlast een drietal vormen onderscheiden: criminaliteit, openbare 
orde overlast en audiovisuele overlast. De eerste vorm, criminaliteit, is expliciet vastgelegd 
en strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht. Vaak wordt hierbij onderscheid gemaakt 
naar geweld, vermogenscriminaliteit en overige criminaliteit. De tweede vorm van overlast 
zijn de verstoringen van de openbare orde. Daarbij gaat het vooral om het in bezit nemen 
van de openbare ruimte, bijvoorbeeld door samenscholingen van drugsverslaafden op 
straat, plein of in een plantsoen. Deze vorm is minder objectief, maar juridisch enigszins 
omschreven in de zogenoemde Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV’s). Deze 
gedragingen zijn onder meer: op straat urineren; gebruik van alcohol op straat; illegaal 
tippelen; schreeuwen, tieren of op andere wijze hinderlijke geluiden verwekken; of zonder 
redelijk doel ophouden in portiek, poort of tegen een raamkozijn of drempel zitten of 
liggen. Bij de derde vorm van overlast, audiovisuele overlast moet worden gedacht aan 
irritant, hinderlijk en onaangepast gedrag, zonder dat er sprake is van criminaliteit of 
ordeverstorende gedragingen zoals omschreven in de APV. 
 
Van der Torre en Hulshof (2001) onderscheiden een drietal harddrugsscenes, waarvan de 
open drugsscene de meeste overlast voor omwonenden tot gevolg heeft. Een voorbeeld van 
de open drugsscene is Perron 0 in Rotterdam, die van 1987 tot 1994 heeft bestaan. De open 
drugsscene wordt omschreven als het domein van straatdealers en (zwaar) verslaafde 
junkies. Zij treffen elkaar op alom bekende en geijkte locaties. Drugshandel en -gebruik 
hebben voornamelijk plaats in de openbare ruimte, doorgaans in het stadscentrum, vlakbij 
een vervoersknooppunt of aan de rand van het stadscentrum en een ‘oude stadswijk’. Op 
deze locaties worden burgers relatief snel geconfronteerd met drugsgebruik en met 
criminele activiteiten, zoals drugshandel en verwervingscriminaliteit. De scene veroorzaakt 
overlast: zwerfvuil, bedelen en slapen in de openbare ruimte. Er is sprake van een niet 
aflatende reeks van incidenten, zoals geweldsincidenten, infectieziekten, drugsdoden, 
politieke meningsverschillen, conflicten tussen leden van de drugsscene en bewoners of 
winkeliers, commotie over een toename van het drugstoerisme en allerhande 
verwervingscriminaliteit. Van der Torre en Hulshof, maar ook Barendregt en Van de 
Mheen (2007) komen tot de conclusie dat de gang van zaken in hedendaagse scenes niet 
meer zo zichtbaar is, terwijl ook de omvang en concentratie is afgenomen. De oorzaak 
hiervan wordt gezocht in de economische mogelijkheden van de ontwikkeling en uitbating 
van grond rond en in het centrum van steden. De meeste huidige drugsscenes lijken 
gevestigd in buurten met een beperkt aantal of eenzijdige primaire functies en met een 
slecht aanbod en beheer van woningen. Een drugsscene spreidt zich veeleer uit over één of 
enkele achterstandsgebieden in achterstandsbuurten, dan dat zij voor langere tijd zichtbaar 
is geconcentreerd in één of enkele straten. 
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Ook het soort harddrugs dat wordt gebruikt lijkt zijn weerslag te hebben op de veroorzaakte 
overlast. Met de opkomst van kant en klare gekookte cocaïne begin jaren negentig van de 
vorige eeuw, ook wel base-coke genoemd, heeft zich een verandering voorgedaan in het 
gebruikspatroon en het gedrag van harddrugsverslaafden (Vermeulen e.a. 2001, Boekhout 
van Solinge 2002, Lempens e.a. 2003). Door het gebruik van base-coke is er sprake van 
meer gejaagdheid, onrust en geweld in de harddrugsscene. De gebruikers van snuifcoke, 
voornamelijk terug te vinden in het uitgaanscircuit, veroorzaken door hun gebruik en/of de 
handel in deze vorm van cocaïne nauwelijks overlast (Van Laar en Van Ooyen-Houben 
1995, De Bie en Bieleman 1992). 
 
Drugsoverlast wordt niet alleen in woonbuurten of stadscentra ervaren. Kerkhof (2007) 
vermeldt, overigens zonder verdere onderbouwing, dat 75% van de GGZ-instellingen in 
Nederland last heeft van gebruik van alcohol en drugs door patiënten en van dealers die de 
middelen op instellingsterreinen verhandelen. Rond een derde van de patiënten is verslaafd. 
De ervaren overlast doet zich vooral voor rond voorzieningen voor chronische 
psychiatrische patiënten, aldus Kerkhof. 
 
Veroorzakers 
Bij een inventarisatie van overlastveroorzakers in de Groningse binnenstad uit 1997 wordt 
aangegeven dat deze doelgroep de eigenschappen heeft van een hidden population (De Bie 
e.a. 1997). Dit betekent dat de toepassingsmogelijkheden van conventionele 
steekproeftechnieken ontoereikend zijn. Er is geen steekproefkader voorhanden. Ruim tien 
jaar later is deze situatie veranderd. Vrijwel alle grote gemeenten beschikken, bijvoorbeeld 
in het kader van de veelplegersaanpak, over lijsten met namen en gegevens van 
overlastveroorzakers, waaruit ten behoeve van onderzoek desgewenst ook een steekproef 
zou kunnen worden getrokken. Daarbij wordt door alle disciplines samengewerkt, zodat er 
ook minder sprake is van onvolledige, selectieve steekproefkaders, bijvoorbeeld alleen van 
overlastveroorzakers die door de politie zijn geregistreerd. 
 
Uit enkele onderzoeken die een beschrijving geven van overlastgevende 
harddrugsverslaafden kan een aantal achtergrondkenmerken van deze groep worden 
achterhaald. Drugsverslaafde, langdurige, stelselmatige overlastveroorzakers in Groningen, 
in 2001 geschat op 30 tot 40 personen, zijn voornamelijk mannen (Snippe e.a. 2001). Het 
betreffen harddrugsgebruikers die met grote regelmaat, jaren achtereen voorkomen in de 
registraties van de politie, zowel voor overtredingen van de APV als als verdachte van 
misdrijven. De gemiddelde leeftijd van de in dit onderzoek nader onderzochte 
representatieve afspiegeling van de doelgroep is 39 jaar. De meerderheid (twee derde) is 
van Nederlandse afkomst, hoewel er zich ook Antillianen, Surinamers en Marokkanen 
onder deze subgroep bevinden.  
 
De achtergrondkenmerken van de doelgroep van Verantwoord Schoon, een overkoepelend 
programma dat zich vanaf 1998 in Rotterdam heeft gericht op het ontwikkelen van 
aanvullende oplossingen voor de drugsproblematiek in de Rotterdamse deelgemeenten, 
verschillen nauwelijks van de Groningse overlastveroorzakers (Spijkerman e.a. 2002). De 
doelgroep van Verantwoord Schoon zijn de problematische dak- en thuisloze poly-
drugsgebruikers. De voor de evaluatie van Verantwoord Schoon geïnterviewde leden van 
deze doelgroep, in totaal 121 personen, zijn gemiddeld eveneens 39 jaar. Het merendeel is 
man, hoewel zich in één van de twee onderzochte wijken relatief veel vrouwen bevinden. 
Dit is het gevolg van de dan nog aanwezige tippelzone in het onderzoeksgebied. De meeste 
leden van de doelgroep hebben geen opleiding of een opleiding op lager niveau, terwijl hier 
ruim een derde van niet-Nederlandse afkomst is. In Utrecht lijken zich meer allochtonen 
(de helft) onder de straatgroep drugsgebruikers te bevinden (Lempens e.a. 2001). De groep 
harddrugsgebruikers die het stadscentrum van Utrecht bezoeken voor een drugsaankoop 
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bestaat verder voor meer dan 80% uit mannen van gemiddeld boven de 35 jaar. De 
meerderheid gebruikt zowel cocaïne als heroïne, terwijl minder dan de helft deel neemt aan 
een methadonprogramma. Ongeveer de helft is dakloos, van wie bijna drie kwart wel eens 
buiten slaapt. 
 
Dat drugsverslaafde overlastveroorzakers steeds vaker gekoppeld worden aan de 
veelplegersproblematiek blijkt ook in Amsterdam (Koffijberg e.a. 2007). Van de 900 zeer 
actieve veelplegers in Amsterdam houden zich er 500 op in het centrum. Naar schatting 
90% van deze groep is verslaafd, terwijl bij ongeveer 70% sprake is van een onstabiele 
woonsituatie. Bij een groot aantal verslaafde veelplegers is bovendien sprake van ernstige 
psychiatrische problemen. De groep die zich niet schuldig maakt aan overtredingen van het 
wetboek van strafrecht, maar wel veel overlast veroorzaakt in de vorm van APV-
overtredingen (12 of meer APV-overtredingen in één jaar) bestaat in de regio Amsterdam-
Amstelland uit ongeveer 260 personen. 
 
Handel 
Lempens e.a. (2003) geven in hun onderzoek naar de eerste effecten van de veranderingen 
in de Utrechtse drugsscene, ofwel de sluiting van de tunnel onder het winkelcentrum Hoog 
Catharijne, een beschrijving van verschillende soorten drugsscenes. Hierbij worden ook de 
eerder genoemde Van der Torre en Hulshof (2001) aangehaald. De Utrechtse situatie 
midden jaren negentig wordt als een open drugsscene beschouwd: een bij drugsgebruikers 
en dealers bekende ontmoetingsplaats waar verkoop van heroïne en cocaïne plaatsvindt. 
Een dergelijke open scene is bovendien bij gebruikers landelijk bekend, wat een 
aanzuigende werking heeft op gebruikers uit andere steden. Het fenomeen is verder 
zichtbaar voor omwonenden en passanten, wat leidt tot klachten bij politie en 
verantwoordelijke bestuurders. Na de tunnelsluiting is de Utrechtse drugsscene veranderd 
van een geconcentreerde open drugsscene naar een verspreide/versnipperde open scene. 
 
Rotterdam kent in tegenstelling tot Utrecht met name in het midden van de jaren negentig 
veel dealpanden. Er wordt dan ook de nodige overlast door bewoners ondervonden van 
drugsoverlast in woonpanden. De bestuursdienst van de gemeente Rotterdam heeft in 1997 
een handleiding ontwikkeld voor de aanpak van drugsoverlast in woonpanden (Van Beek 
1997). Hoewel er geen harde bewijzen voor zijn, lijkt het er op dat zowel de sluiting van 
Perron 0 en later de sluiting van dealpanden tot gevolg hebben gehad dat de handel zich 
steeds meer op straat is gaan afspelen, verspreid over verschillende Rotterdamse 
deelgemeenten en buurten binnen die deelgemeenten.  
 
Om de kwetsbaarheid van het dealen op straat te beperken, worden deals voorbereid (onder 
andere per GSM) of snel uitgevoerd volgens Van der Torre en Hulshof (2001). Als locatie 
(beschut), tijdstip (avond en nacht) en de mate van toezicht zich ervoor lenen, nemen 
dealers en hun loopjongens bepaalde locaties min of meer in bezit. Dit wordt door Van der 
Torre en Hulshof privatisering genoemd. 
 
 
3.2  Maatregelen tegen overlast harddrugs 
 
Het beleid om door harddrugverslaafden veroorzaakte overlast te verminderen is in januari 
1994 gestart met een ambitieus programma. Voor dit beleid waren drie ministeries 
verantwoordelijk: Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie, en Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De Interdepartementale Stuurgroep Vermindering 
Overlast (SVO) diende het programma te sturen en te zorgen voor het ontwikkelen van een 
gedifferentieerd aanbod van zorgvoorzieningen in de verslavingszorg. Daarnaast dienden 
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de mogelijkheden binnen de strafrechtketen intensiever te worden benut, met name door 
drangtoepassing, het verbeteren van de afstemming op regionaal niveau, en het op landelijk 
beleidsniveau ontwikkelen van randvoorwaarden voor de regionale uitvoering.  
 
Het budget voor de vermindering van drugsoverlast bedroeg in 1995 37 miljoen gulden, in 
1996 49,5 miljoen gulden en in 1997 60 miljoen gulden (RVZ en RMO 1999). Bij de 
toedeling van de gelden was onder meer als criterium gehanteerd dat er sprake moest zijn 
van een integrale benadering die zowel aandacht heeft voor preventie, zorg en detentie als 
resocialisatie. Tevens diende duidelijk te zijn dat de verschillende actoren zoals 
verslavingszorg (ambulant en intramuraal), politie, justitie, reclassering, gemeentelijke 
diensten en penitentiaire inrichtingen alle een verantwoordelijkheid zouden hebben bij het 
verwezenlijken van de vermindering van de overlast. Het oppakken van de 
verantwoordelijkheid heeft ongetwijfeld tot extra kosten geleid. Gegevens over de omvang 
de extra kosten zijn niet beschikbaar. Daarnaast is in de nota Drugsbeleid uit 1995  vermeld 
dat de preventie en bestrijding van overlast onderdeel uitmaken van de veiligheidsafspraken 
in het grote stedenbeleid (TK 24077, nr. 2-3). De kosten die met de aanpak van 
drugsoverlast zijn gemoeid, zijn sindsdien lastig traceerbaar. 
 
Van specifieke drugsoverlastbestrijdingsprojecten zijn de bedragen die daaraan door 
ministeries worden besteed bekend. Het ministerie van Justitie heeft het overlastproject 
Hektor in de periode 2001-2004 jaarlijks met ruim 1,2 miljoen euro gesubsidieerd. In 2005 
heeft de Tweede kamer ingestemd met een amendement dat er toe strekte om de gemeente 
Venlo een subsidie van 1,5 miljoen euro toe te kennen ter voortzetting van het project 
Hektor (TK 24077. nr. 194). Sinds 2001 heeft het ministerie ruim 6 miljoen euro 
bijgedragen een de bestrijding van drugsoverlast in Venlo. Daarnaast heeft de gemeente 
Venlo een veelvoud van dit bedrag bijgedragen, met name met de verwerving en 
herbestemming van drugspanden in de binnenstad zijn tientallen miljoenen euro’s gemoeid 
(Snippe e.a. 2006). 
 
In de gemeente Heerlen is Operatie Harstslag uitgevoerd in de periode 2001-2004. Uit de 
evaluatie blijkt dat voor de bestrijding van de overlast in Heerlen een bedrag inclusief 
bemoeizorg werd begroot van ruim 26 miljoen euro. Hiervan is bijna 13 miljoen 
gefinancierd door de ministeries van BZK, Justitie en VWS. De projectpartners hebben 
daarnaast een groot gedeelte van hun ingezette capaciteit voor hartslag gefinancierd uit 
eigen middelen. Voor deze partners is het niet mogelijk om de specifieke kosten voor het 
project inzichtelijk te maken (Gemeente Heerlen 2005). 
 
Projecten 
De Bie e.a. geven in 1997 al een vrij uitgebreid overzicht van de diverse overlastprojecten 
(voornamelijk voor harddrugsverslaafden) die destijds in Nederland aanwezig zijn. De 
gehanteerde indeling lijkt momenteel nog steeds actueel te zijn. De volgende 14 
mogelijkheden worden onderscheiden: dagopvangcentra; nachtopvangcentra; 
dagactiviteiten; woonruimteprojecten; resocialisatietrajecten; boerderij-project; 
gebruiksruimten; tippelzones; decentralisatie en deconcentratie; uitbreiding ambulante zorg; 
dwang- en drangprojecten; repressie en toezicht; meldpunten; en particuliere 
(buurt)initiatieven. 
 
Integrale aanpak 
In veel gemeenten is de afgelopen jaren een integrale aanpak van drugsoverlast ontwikkeld, 
een combinatie van repressie en zorg waarbij alle relevante partijen (politie, justitie, 
gemeente, hulpverlening, opvang) zijn betrokken. De interventie die in 2001 in Utrecht 
heeft plaatsgevonden betreft het fysiek ontoegankelijk maken van een concentratielocatie 
(Lempens e.a. 2003). Die interventie werd ondersteund door repressie vanuit politiezijde 
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die nieuwe concentraties moest voorkomen en drugsgebruikers in de gewenste richting 
moest dirigeren. Deze gewenste richting is de andere kant van de interventie: het scheppen 
van mogelijkheden tot binnen gebruiken van drugs in gebruiksruimten, in de tijd gevolgd 
door de uitbreiding van opvang en huisvesting voor harddrugsgebruikers.  
 
Van der Torre en Hulshof (2001) geven aan dat de verandering van drugsscenes in de vorm 
van een toename van verhulde en geprivatiseerde drugsscenes en een afname van open 
drugsscenes, een herijking van de bestaande dominante beleidstheorie bij het bestrijden van 
criminaliteit en overlast van drugsscenes noodzakelijk maakt. Zij noemen als richtlijnen: 
het streng optreden tegen ontoegankelijke deallocaties; het hard optreden tegen zichtbare 
criminele drugsinfrastructuren; het met behulp van het netwerk van (drugs)hulpverleners en 
gebiedsgebonden politiezorg eerder en meer informatie bijeen brengen over de gang van 
zaken op straat en die doeltreffend benutten; en het tijdig agenderen van signalen bij de 
korpsleiding en het gemeentebestuur. Daarbij wordt door Van der Torre en Hulshof ook 
gewezen op de belangrijke rol van bewonersprotest tegen drugsoverlast. 
 
Gebiedsontzegging 
In een artikel van Littooij (2003) wordt nader ingegaan op art. 172 lid 3 Gemeentewet: de 
mogelijkheid van de burgemeester om aan overlastgevende personen gedurende langere tijd 
de toegang tot een gebied te ontzeggen. Naar aanleiding van langdurige, ernstige overlast 
waartegen bewoners in opstand zijn gekomen, heeft de burgemeester van Rotterdam in 
overleg met de hoofdofficier van justitie en de korpschef besloten om als ultimum 
remedium gebruik te maken van dit artikel in de Gemeentewet. Hij heeft medio 2002 aan 
38 personen daadwerkelijk bevolen dat zij zich gedurende zes maanden tussen 06.00 en 
18.00 uur niet mogen bevinden in de deelgemeente Delfshaven. Personen die het bevel 
negeren zouden op grond van art. 184 Wetboek van Strafrecht worden vervolgd. De duur 
van de verblijfsontzegging moet hulpverleners de tijd geven een traject voor de 
overlastveroorzakers in kwestie op gang te brengen. De mogelijkheid die de APV biedt tot 
een verblijfsontzegging voor een periode van maximaal 14 dagen wordt dan ook als te kort 
beoordeeld. Na een bespreking van de rechtsgang omtrent de langdurige gebiedsontzegging 
komt Littooij tot de conclusie dat de uitspraak van de rechter, ondanks een introductie van 
het vierwekencriterium, de mogelijkheid open laat voor een gebiedsontzegging voor een 
langere periode. Een periode van acht tot 12 weken wordt daarbij als denkbaar geopperd. 
Gelijktijdig wordt opgemerkt dat gebiedsontzeggingen op zich niet meer dan een beperkte 
toegevoegde waarde hebben. In een palet van maatregelen om de drugsoverlast tegen te 
gaan wordt het als een krachtig instrument beschouwd. Er wordt volgens Littooij mee 
aangegeven dat het belang van bewoners prevaleert boven dat van overlastgevers. In 
Amsterdam wordt het verwijderingsbevel sinds begin 2006 inderdaad uitgereikt voor een 
periode van maximaal drie maanden. In hoeverre dit werkzaam is geweest, komt in de 
hiernavolgende paragraaf aan bod. 
 
 
3.3  Ontwikkelingen overlast harddrugs 
 
Naast de in paragraaf 2.3 genoemde Politiemonitor Bevolking/Veiligheidsmonitor Rijk 
waarmee het voorkomen van drugsoverlast wordt gemeten, is ten behoeve van de Integrale 
Veiligheidsrapportage van het ministerie van Binnenlandse Zaken (1996) een vragenlijst 
ontwikkeld voor het meten van de aard en omvang van door buurtbewoners ervaren 
drugsoverlast (INTRAVAL 1996). In deze zogenoemde drugsmodule, die als zelfstandig 
onderdeel aan de politiemonitor en leefbaarheidenquêtes kan worden toegevoegd, wordt 
gevraagd naar voorvallen die te maken hebben met handel in of gebruik van drugs in hun 
buurt. Daarbij wordt eveneens gekeken naar de daadwerkelijk ervaren hinder als gevolg van 
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deze voorvallen. Het gaat om voorvallen die betrekking kunnen hebben op straatprostitutie, 
dealpanden, coffeeshops en vervuiling en annexatie van de openbare ruimte door 
drugsverslaafden. Voor het monitoren van door buurtbewoners ervaren drugsoverlast zijn 
13 gemeenten geselecteerd waarin sprake is van buurten met een substantiële drugsoverlast. 
Het betreffen buurten waar de problematiek rond harddrugs met name een rol speelt. In 
overleg met deze gemeenten zijn destijds per gemeente twee buurten geselecteerd: de buurt 
met de meeste drugsoverlast en een, voor zover mogelijk, vergelijkbare referentiebuurt 
waar niet of nauwelijks sprake is van drugsoverlast.  
 
Uit de jaarlijkse metingen in de periode 1996-2002 blijkt, dat de door buurtbewoners 
ervaren hinder als gevolg van drugsoverlast is afgenomen (zie figuur 3.1; Snippe e.a. 
2003).1 De daling doet zich met name voor in de zogenoemde overlastwijken. Het blijkt dat 
de ervaren drugsoverlast vooral tussen 1998 en 2000 is afgenomen. De afname in ervaren 
drugsoverlast tussen 1998 en 2000 zet zich echter in de periode 2000-2002 niet voort. Deze 
stagnatie bleek eveneens uit de resultaten van de Politiemonitor Bevolking in dezelfde 
periode. De daling is echter minder groot dan de daling in het voorkomen van 
drugsgerelateerde overlast, zoals gemeten wordt met de Politiemonitor Bevolking. Dit duidt 
er op dat de door bewoners daadwerkelijk ervaren hinder minder snel daalt dan het 
überhaupt voorkomen van drugsoverlast. Bovendien speelt in deze wijken overlast van 
harddrugs een grotere rol dan overlast van coffeeshops. Hieruit kan overigens niet worden 
geconcludeerd dat harddrugsoverlast minder snel afneemt dan overlast van coffeeshops. 
 
Figuur 3.1 Indicatorscores (1 tot 10) voor ervaren drugoverlast in overlastwijken en referentie-

wijken, 1996-2002 
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  Bron: Snippe e.a. 2003 
 
 
Soorten overlast 
Uit trendanalyses blijkt dat diverse vormen van drugsgerelateerde openbare orde overlast en 
audiovisuele overlast in de overlastwijken eveneens vooral tussen 1998 en 2000 afnemen 
(Snippe e.a. 2003). Na 2000 neemt de overlast nog verder af als gevolg van de minder vaak 
door buurtbewoners ervaren annexatie van de openbare ruimte door drugsverslaafden en de 
eveneens minder vaak ervaren overlast van straatprostitutie. Daarentegen is tussen 2000 en 
2002 de overlast van dealpanden onveranderd gebleven, terwijl de overlast van coffeeshops 
in de dertien overlastwijken is toegenomen. 
 
                                                 
1 Zie ook: Snippe, J. en B. Bieleman (1999): Buurten over last. Monitoren van drugsoverlast in de 
SVO-gemeenten 1993-1998. St. INTRAVAL, Groningen-Rotterdam. 
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In Rotterdam, waar de gemeente al jarenlang fors inzet op het verbeteren van de veiligheid 
en waarbij drugsoverlast veel aandacht krijgt, wordt aan de hand van de veiligheidsindex 
jaarlijks de drugsoverlast in alle wijken gemeten. De index verdeelt wijken en 
buurtproblemen in vijf categorieën naar aflopende ernst van de veiligheidsproblematiek als: 
onveilig; probleem; bedreigd; aandacht; en veilig. Drugsoverlast scoort in Rotterdam als 
buurtprobleem sinds 2004 in de categorie aandacht (Gemeente Rotterdam 2008). Daarvoor 
had drugsoverlast het predikaat bedreigd. Het oordeel van de Rotterdammers over de 
afgenomen omvang van de drugsoverlast in hun stad is sinds 2004 ongewijzigd gebleven. 
 
Stuurgroep Vermindering Overlast 
De in 1993 gepresenteerde ‘Nota Overlast’ noemt een aantal maatregelen en voorzieningen 
die in gemeenten moesten worden uitgevoerd. Bröer en Noyon (1999) hebben onderzocht 
in hoeverre de overlast en criminaliteit van harddrugsgebruikers is teruggedrongen in de 26 
gemeenten die subsidie hebben ontvangen van de Stuurgroep Vermindering Overlast 
(SVO). Deze stuurgroep had de controle en begeleiding in handen van het overlastbeleid uit 
de Nota Overlast. Bröer en Noyon komen tot de conclusie dat van de 120 mede door de 
SVO bekostigde projecten minder dan tien een aantoonbare positieve bijdrage hebben 
geleverd aan het geheel van maatregelen om overlast te bestrijden. Hier tegenover staan wel 
de opgedane ervaringen hoe overlast in het openbaar verminderd kan worden. Zo blijkt een 
duidelijk positief effect op overlast van harddrugsverslaafden door dagopvang, vooral in 
combinatie met een gebruiksruimte, geflankeerd door een gericht optreden van de politie. 
Verslavingszorg op zich, evenals repressie zonder meer brengt geen oplossing voor overlast 
(Bröer en Noyon 1999). 
 
Overlastveroorzakers 
In het onderzoek naar 15 stelselmatige harddrugsverslaafde overlastveroorzakers in 
Groningen lijken hulpverlening en opvang weinig vat te hebben op de veroorzakers en hun 
overlastgevend gedrag (Snippe e.a. 2001). Op basis van analyses van registratiegegevens, 
gesprekken met hulpverleners en de overlastveroorzakers zelf wordt geconcludeerd dat om 
de effectiviteit van de maatregelen te vergroten intensiever contact met de doelgroep 
noodzakelijk is. De gebruikelijke contacten met de hulpverlening zijn meestal te schaars en 
te vluchtig van aard. Een belangrijke succesfactor voor het structureel verminderen van 
overlast lijkt het hebben van woonruimte te zijn (mits onder intensieve begeleiding van de 
hulpverlening). Daarnaast zijn het hebben van een stabielere leefsituatie, het onder controle 
hebben van een psychische stoornis door regelmatig medicijngebruik en de afname van 
fysieke krachten door het ouder worden of vanwege ziekte ook van belang. De overlast kan 
in deze Groningse situatie niet worden geweten aan capaciteitsproblemen bij de opvang of 
de hulpverlening, hoewel de reclassering wel kampt met dergelijke problemen. Bij de 
aanpak van de overlast is samenwerking tussen instellingen essentieel. Die samenwerking 
was in Groningen destijds in aanzet zeker aanwezig. Een knelpunt blijkt echter het gebrek 
aan inhoudelijk contact met de overlastveroorzaker zelf. 
 
Ook Noyon en Hospers (1997) ervaren dit knelpunt. Volgens hen zijn er twee knelpunten 
bij het uitvoeren van het overlastbeleid. Ten eerste de gebrekkige kennis over de doelgroep 
van overlastgevende verslaafden. Ten tweede geven zij aan dat aan het begin en het eind 
van de keten van overlastbestrijding voorzieningen worden gemist. Het betreft het opsporen 
van verslaafden en het reïntegreren in de samenleving. Dit zijn lastige voorzieningen waar 
zware inspanningen voor nodig zijn, terwijl gemeenten hierin vaak nogal laks zijn, aldus 
Noyon en Hospers (1997). 
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Aanpak drugsrunners: Alijda 
In de tweede helft van de jaren negentig wordt in Rotterdam geconstateerd dat de 
drugsoverlast, ondanks een groot aantal maatregelen nog steeds een probleem is. Door de 
operatie Victor zijn vele dealpanden gesloten, zijn huizen van waaruit werd gehandeld 
verbeurd verklaard en zijn drugstoeristen en overlastgevende verslaafden aangepakt. 
Vervolgens is de handel nader in kaart gebracht en zijn mogelijkheden voor de aanpak 
hiervan nader onderzocht. Dit heeft in 1998 geleid tot de werkgroep Alijda: een 
gezamenlijke aanpak van drugsrunners en –dealers. Deze aanpak is in 2000 geëvalueerd 
(Snippe e.a. 2000). Daarbij is onder andere gekeken naar de effectiviteit van de bestuurlijk-
juridische instrumenten die zijn ingezet. Drugsrunners worden in eerste instantie 
strafrechtelijke aangepakt, vervolgens wordt met alle betrokken partners (onder andere 
Belastingdienst, FIOD, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en IND) gekeken welke 
maatregelen nog meer mogelijk zijn. In totaal zijn er op dat moment ruim 1.200 personen 
bekend die als drugsrunner opereren. De gevolgen van de aanpak voor de ervaren 
drugsoverlast zijn niet met cijfers hard te maken. Een deel van de aangepakte drugsrunners 
komt na de aanpak echter niet meer in de registraties van de politie voor. De verwachting is 
dan ook dat de audiovisuele overlast door drugsrunners is verminderd: zij zijn door de 
aanpak voorzichtiger en minder in het zicht gaan opereren.  
 
Verwijderingsbevelen 
In drie gebieden in Amsterdam is het verwijderingsbevel ingezet in de strijd tegen overlast 
(Koffijberg e.a. 2007). Het verwijderingsbevel is een bestuursrechtelijk instrument dat 
wordt ingezet om een einde te maken aan het overlastgevende gedrag en herhaling hiervan 
te voorkomen. De bevelen kunnen sinds begin 2006 worden uitgereikt voor minimaal 24 
uur en maximaal drie maanden (met tussenstappen van 14 dagen en een maand). In een 
evaluatie van de toepassing van de verwijderingsbevelen in de periode voor 2006 komt naar 
voren dat de verwijderingsbevelen een bijdrage leveren aan de veiligheid, maar dat het 
onmogelijk is om een causaal verband tussen uitgereikte verwijderingsbevelen en overlast 
eenduidig vast te stellen. Ook in 2007 kunnen de daling in de overlastgedragingen en 
drugsgerelateerde aangiften niet zonder meer worden toegeschreven aan het uitvaardigen 
van verwijderingsbevelen (Koffijberg e.a. 2007). Wel concluderen de onderzoekers dat er 
sprake is van een dalende tendens, hetgeen eveneens blijkt uit veiligheidsschouwen van 
buurtbewoners. Ook overige respondenten zijn van mening dat de afname van overlast 
binnen de overlastgebieden is afgenomen, waaraan door het instrument verwijderingsbevel 
een duidelijke bijdrage is geleverd. Gelijktijdig wordt echter een verplaatsing van de 
overlast geconstateerd. Door Koffijberg e.a. wordt echter gewezen op criminologisch 
onderzoek dat laat zien dat er zelden volledige verplaatsing van overlast is en er bij lokaal 
effectieve maatregelen per saldo een vermindering van het probleem is.2 
 
Verantwoord Schoon 
Het primaire doel van het Rotterdamse Verantwoord Schoon was het verminderen van 
drugsoverlast en tegelijkertijd het verbeteren van de gezondheidssituatie van dak- en 
thuisloze drugsgebruikers (Spijkerman e.a. 2002). Om dit doel te bereiken werd ingezet op 
huisvesting en gebruikersruimten voor dak- en thuisloze harddrugsverslaafden, het 
interveniëren in de aanbodzijde van de drugsmarkt, het betrekken van bewoners bij 
voorzieningen en de spreiding van de overlastveroorzakers over de stad. Uit de evaluatie 
blijkt dat het aantal individuele woningen voor dak- en thuisloze drugsverslaafden in de 
deelgemeenten is behaald. Gebleken is ook dat de animo bij corporatie, buurtbewoners en 
bij drugsgebruikers voor groepsgewijs wonen is afgenomen. Het opzetten van 
gebruiksruimten verspreid over Rotterdam is eveneens behaald, per ruimte zijn destijds 20-
                                                 
2 Er wordt verwezen naar Hesseling, R.B.P. (1994): Stoppen of verplaatsen. Een literatuuronderzoek 
over gelegenheidsbeperkende preventie en verplaatsing van criminaliteit. Gouda Quint, Arnhem. 
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30 vaste gebruikers aanwezig. Van interventies op de aanbodzijde van de drugsmarkt is 
echter weinig tot niets tot stand gekomen. De overlast van drugs (gebruikers/handel) is 
volgends de geënquêteerde bewoners afgenomen in de wijk Bospolder-Tussendijken, maar 
toegenomen in Tarwewijk/Bloemhof. De geïnterviewde dak- en thuisloze drugsgebruikers 
lijken na verloop van tijd minder enthousiast te zijn over de genomen maatregelen. De 
harde kern van de doelgroep wordt nog niet voldoende bereikt door de maatregelen van  
Verantwoord Schoon. Hoewel bij bewoners draagvlak is gecreëerd voor het  opzetten van 
voorzieningen, lijkt dit draagvlak alleen te blijven bestaan wanneer er overlastreductie 
optreedt. De spreiding van voorzieningen over de gemeente is niet gerealiseerd doordat de 
dak- en thuisloze verslaafden alleen opgevangen werden in het deel van de stad waar ze al 
verbleven (Spijkerman e.a. 2002). Met andere woorden: waar de drugsproblematiek het 
grootst is zijn de meeste voorzieningen gecreëerd. Dit is overigens geen onbekend 
verschijnsel. Veelal wordt er van uit gegaan dat drugsverslaafden geen gebruik maken van 
voorzieningen die zich (te) ver buiten hun leefgebied bevinden (Gemeente Haarlem en 
INTRAVAL). De zoektocht van harddrugsverslaafden naar drugs en geld vindt vrijwel 
zonder uitzondering plaats in het centrum van steden. Dit heeft tot gevolg dat ook het 
gebruiken van drugs in het centrum plaatsvindt. Verslaafden, met name de doelgroep van 
gebruiksruimten, hebben niet de tijd en de rust om hun drugs te bewaren en deze elders te 
gaan gebruiken. Bovendien beschikt deze groep veelal niet over een (eigen) woonruimte 
waar de drugs gebruikt kunnen worden. Gebruiksruimten zijn dan ook vrijwel altijd 
gevestigd in of aan de rand van het centrum, bij het centraal station, of soms bij een 
politiebureau. 
 
Gebruiksruimten 
Sinds het midden van de jaren negentig zijn in steeds meer gemeenten zogenoemde 
gebruiksruimten geopend, waar (dakloze) harddrugsverslaafden hun eigen meegebrachte 
heroïne of cocaïne kunnen gebruiken. In de Spanjaardstraat in Rotterdam is destijds de 
eerste door de gemeente aangewezen, en mede op initiatief van omwonenden ontwikkelde, 
gebruiksruimte geopend. De evaluatie heeft laten zien dat deze ruimte een bijdrage heeft 
geleverd aan de vermindering van diverse vormen van drugsoverlast in de directe omgeving 
van de gebruiksruimte, met uitzondering van de overlast door dealpanden (Biesma en 
Bieleman 1998). 
 
Het in werking treden van de gebruiksruimte in Groningen moest tot vermindering van 
overlast rond het Noorderplantsoen leiden zonder dat deze zich zou verplaatsen naar de 
omgeving van de gebruiksruimte (Meijer e.a. 2001). In de korte periode na de opening van 
de gebruiksruimte is geen verandering geconstateerd in de door omwonenden van het 
Noorderplantsoen ervaren overlast, zo blijkt uit de bewonersenquête. Andere bronnen lijken 
hier wel op te wijzen. Het aantal gebruikers van de ruimte is 30 van de circa 150 
overlastgevende drugsgebruikers, een te klein aantal om op korte termijn verandering te 
verwachten. Rond de gebruiksruimte zijn er nauwelijks verschillen in ervaren overlast voor 
en na de komst van de ruimte. Omwonenden ervaren zelfs minder overlast in de vorm van 
annexatie en vervuiling van de openbare ruimte. Dit blijkt ook uit de andere bronnen zoals 
registratiegegevens (overlastmeldingen) en gesprekken met sleutelinformanten en 
gebruikers zelf. Zo blijken alle soorten overlastgevend gedrag minder voor te komen bij de 
pashouders sinds ze de gebruiksruimte bezoeken. Ze schelden minder gebruikers en niet-
gebruikers op straat uit, uiten minder bedreigingen in het openbaar, en het drugsgebruik in 
het openbaar is afgenomen, evenals het aantal dagen dat illegale activiteiten worden 
gepleegd (Meijer e.a. 2001). 
 
Ook de ervaringen elders in Nederland met gebruiksruimten zijn positief. Voor de evaluatie 
van de gebruiksruimte in Haarlem, die in november 2005 in gebruik is genomen, heeft een 
overlastmeting voorafgaande aan de opening en een meting één jaar na de opening 
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plaatsgevonden (Bieleman e.a. 2007). Hoewel op deze wijze ontwikkelingen in de overlast 
kunnen worden gevolgd, kunnen veranderingen daarmee nog niet rechtstreeks aan één 
factor (bijvoorbeeld de gebruiksruimte) worden toegeschreven. Andere (exogene) factoren 
kunnen deze immers ook beïnvloeden. Uit het onderzoek komt in ieder geval naar voren dat 
na de opening van de gebruiksruimte de (on)veiligheid en de (drugs)overlast in de buurt 
waar de gebruiksruimte is gevestigd niet is toegenomen. Aangezien er geen signalen zijn 
dat de onveiligheid en overlast elders in Haarlem wel aanzienlijk is veranderd, mag worden 
aangenomen dat de ingebruikname van de gebruiksruimte geen negatief effect op de buurt 
heeft gehad wat betreft onveiligheid en ervaren overlast. Hoewel een deel van de buurt 
voorafgaande aan de opening negatief staat tegenover een gebruiksruimte, lijkt de 
weerstand in de loop van de tijd enigszins te zijn afgenomen. Het aantal respondenten dat 
de komst van de gebruiksruimte een slechte maatregel vindt, is sinds de opening significant 
afgenomen. Bovendien was voor de opening overlast door of van verslaafden het grootste 
buurtprobleem, terwijl dit één jaar na de opening uitgaansoverlast is. Het lijkt er dan ook op 
dat één van de algemene doelstellingen van een gebruiksruimte - een vermindering van de 
(ervaren) overlast - in de omgeving van de gebruiksruimte in Haarlem is gerealiseerd 
(Bieleman e.a. 2007).  
 
Niet alleen in Groningen en Haarlem heeft zich het zogenoemde NIMBY effect 
voorgedaan. Het Not In My Back Yard effect is een veelvoorkomende reactie van 
buurtbewoners op de komst van een voorziening voor (in dit geval) harddrugsverslaafden. 
Buurtbewoners vinden de voorzieningen op zich prima, zijn ook van mening dat de 
doelgroep recht heeft op de hulp die de voorziening te bieden heeft, maar willen niet dat 
een dergelijke voorziening in hun eigen buurt wordt gevestigd. Gevreesd wordt voor een 
toename van de overlast door een mogelijke aanzuigende werking van de voorziening en 
het rondhangen van verslaafden rond de voorziening. In de steden waar de ervaren 
drugsoverlast voorafgaande aan en na instelling van dergelijke voorzieningen (meestal 
gebruiksruimten) is gemeten, blijkt echter dat de gevreesde toename van overlast rond de 
voorziening niet plaatsvindt (Biesma en Bieleman 1998, Biesma e.a. 1998, Biesma en 
Bieleman 1999, Biesma e.a. 2000). Veel voorzieningen, zoals bijvoorbeeld ook de hostels 
in Utrecht, hebben het omgevingsbeheer en aanwijzingen waar buurtbewoners met 
overlastmeldingen terecht kunnen, in hun plannen van aanpak opgenomen (Wigboldus e.a. 
2005). 
 
Tunnelsluiting 
In Utrecht heeft de opening van een aantal gebruiksruimten plaatsgevonden in samenhang 
met de sluiting van de tunnel onder Hoog Catharijne. Het gevolg van de tunnelsluiting in 
Utrecht was een versnippering van de straatscene en alle daarmee samenhangende 
activiteiten die zich voorheen in de tunnel concentreerden over het stadscentrum en deels 
naar de buitenwijken. Deze uitwaaiering leidt er enerzijds toe dat drugsgebruikers en 
drugsgerelateerde verschijnselen op meer plaatsen zichtbaar zijn en (dus) door meer 
mensen worden gezien, hetgeen in het algemeen leidt tot een vergroting van de ervaren 
overlast. Tevens heeft de beperking van de bewegingsvrijheid van drugsgebruikers in de 
openbare ruimte geleid tot een negatieve invloed op de sfeer in de scene, wat op zijn beurt 
heeft geleid tot meer geweldsgebruik en mogelijk ook tot een toename van het base-coke 
gebruik (Lempens e.a. 2003). 
 
 



INTRAVAL - Literatuurstudie drugsgerelateerde overlast  18 

4. INTERNATIONALE ERVARINGEN 
 
 
 
Over het algemeen is in het buitenland veel minder bekend over drugsoverlast dan in 
Nederland. Ruwweg kunnen bij beleid voor drugsoverlast twee categorieën landen worden 
onderscheiden: landen waar beleid voor drugsoverlast geïntegreerd is in het nationale 
overlastbeleid en landen waarbij drugsoverlast de belangrijkste focus is geworden voor het 
nationale drugsbeleid (EMCDDA, 2005). De meerderheid van de landen in Europa hanteert 
een beleid waarbij er vanuit wordt gegaan dat overlastproblemen die verband houden met 
drugs binnen het (algemeen geldend) beleid voor openbare orde en veiligheid kunnen 
worden aangepakt. Drugsoverlast wordt niet specifiek benoemd, maar drugsgerelateerde 
overlast valt onder bijvoorbeeld jongerenoverlast of openbare orde problematiek. Hoewel er 
geen onderzoek naar verricht is, kan er een verband worden gezien tussen de leeftijd van 
het drugsbeleid en de focus op drugsoverlast: als een nationaal drugsbeleid relatief nieuw 
is, ligt de focus niet op drugsoverlast.  
 
In een aantal EU-landen (België, Groot-Brittannië, Ierland, Luxemburg en Nederland) is 
drugsoverlast de belangrijkste focus geworden voor het nationale drugsbeleid en het 
tegengaan van drugsoverlast bepaalt de beleidsplannen (EMCDDA, 2005). In de 
betreffende landen wordt drugsoverlast multidisciplinair aangepakt. Het gaat hierbij om 
interventies van verschillende instellingen en instituten op het gebied van gezondheid, 
openbare orde en veiligheid en maatschappelijke ondersteuning, waarbij zowel repressief 
als curatief wordt opgetreden. Het beleid inzake drugsoverlast is geen optelsom van de 
individuele interventies, maar een goed doordachte en gecoördineerde aanpak. 
 
De verschillende maatregelen en interventies in Nederland zijn in de voorgaande paragrafen 
beschreven. In de overige genoemde landen zijn soortgelijke maatregelen getroffen 
(EMCDDA, 2005). Ierland heeft vanaf 1997 een aantal mogelijkheden aan de ‘Housing 
Act’ toegevoegd, waarmee lokale autoriteiten kunnen optreden tegen overlast vanuit 
woningen. In Groot-Brittannië zijn zogenoemde ‘Drug and Alcohol Action Teams’ 
(DAAT’s) actief. Deze teams coördineren op lokaal niveau de aanpak van drugsoverlast. 
Door het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction worden twee 
knelpunten bij de interventie ten opzicht van drugsoverlast genoemd, die op alle landen 
betrekking hebben: 1. repressieve interventies moeten in verhouding staan tot curatieve 
interventies; 2. er moet rekening worden gehouden met zowel algemene belangen als de 
rechten van het individu. 
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5. SAMENVATTING 
 
 
 
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. 
 
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. 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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
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BIJLAGE 1 SCHEMA ONDERZOEKEN 
 
 
 
I Algemeen 
 

 

Titel onderzoek 
 

 

Auteur(s)  
 

Eventueel tijdschrift 
 

 

Jaar, Plaats en uitgever 
 

 

Soort onderzoek: prevalentie, evaluatie 
 

 

Relatie met beleid? 
 

 

II  Kwaliteit van het onderzoek 
 

 

Wat is de doelpopulatie (over welke doelgroep wil 
onderzoek uitspraak doen) 

 

Hoe ziet de steekproef er uit (welke steekproef is 
gebruikt om iets over doelpopulatie te kunnen 
zeggen) (omvang, aard) 

 

Is steekproef zo getrokken dat uitspraken over 
populatie mogelijk zijn 

 

Hoe is de steekproef onderzocht (gebruikte 
methoden en instrumenten) 

 

 Hoe is drugsoverlast gemeten (onderwerpen in 
vragenlijst) 

 

Aantal en soort metingen (nulmeting, een of 
meerdere vervolgmetingen) 

 

Bij evaluatieonderzoek: hoe groot is de interne 
validiteit (Maryland Scientific Methods Scale 1-5) 

 

Overige relevante informatie 
 

 

Conclusie bruikbaarheid: goed bruikbaar, bruikbaar, 
onbruikbaar 

 

III Resultaten (goed) bruikbaar onderzoek 
 

 

Welk type overlast gevonden 
 

 

Wie zijn de veroorzakers 
 

 

Omvang groep veroorzakers 
 

 

Wie ervaart welke overlast 
 

 

Context van de overlast (buurt, locatie 
 

 

Maatschappelijke of economische gevolgen van de 
overlast 

 

Getroffen maatregelen 
 

 

Overige relevante resultaten c.q. samenvatting 
onderzoek 
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IV  THEMA 
 

 

Softdrugs/harddrugs 
 

 

Type (wiet/hasj/xtc/cocaïne/etc.) 
 

 

Nationaal/ internationaal onderzoek 
 

 

Gebruikers/ handel 
 

 

Doelstelling en realisatie doelstelling  
 

 

Doelstelling, realisatie ja/nee  
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BIJLAGE 2 RESULTATEN POLITIEMONITOR EN 
VEILIGHEIDSMONITOR 

 
 
 
Tabel 1. Percentage van bevolking dat van mening is dat drugsoverlast in eigen woonbuurt vaak 

voorkomt in Nederland en naar politieregio, periode 1997-2008 

Politiemonitor Bevolking Veiligheidsmonitor 
Rijk 

 

1997 1999 2001 2002 2003 2004 20051 20062 2007 2008 

Limburg-Zuid 18,0 13,6 12,7 16,2 12,5 14,5 - 9,1 8,2 9,1 
Rotterdam-Rijnmond 10,7 8,5 8,8 9,7 10,7 10,3 - 8,1 8,3 7,6 
Amsterdam-Amstelland 12,0 12,0 11,3 10,7 10,2 11,9 - 7,7 6,7 7,1 
Groningen 8,9 9,7 6,7 7,2 5,9 5,7 - 4,2 5,3 5,3 
Noord-Holland Noord 5,2 4,3 5,0 4,5 4,6 5,4 - 6,5 5,0 5,2 
Zaanstreek-Waterland 6,4 4,2 2,6 4,3 4,9 4,1 - 3,4 5,8 5,2 
Flevoland 4,8 4,4 5,3 6,5 5,6 4,8 - 4,4 7,3 4,6 
Gelderland-Zuid 5,9 4,9 5,5 5,5 5.1 6,2 - 5,7 4,7 4,6 
Kennemerland 5,2 4,6 3,8 4,6 3,9 4,2 - 3,4 3,9 4,6 
Midden- en West-
Brabant 7,6 7,0 6,0 6,3 73 8,7 - 7,0 5,4 4,5 

Haaglanden 6,9 6,1 4,2 6,4 7,3 4,3 - 8,0 5,5 4,4 
Limburg-Noord 10,9 9,1 6,2 8,0 6,7 7,7 - 5,1 5,4 4,3 
Utrecht 6,0 5,4 4,9 6,3 5,4 5,3 - 4,6 3,4 4.3 
Zud-Holland-Zuid 6,6 5,0 6,3 6,0 4,7 4,7 - 5,2 3,2 4,2 
Brabant-Noord 7,5 5,0 3,3 4,8 5,2 4,9 - 4,2 4,5 4,1 
Zeeland 9,7 5,3 4,6 5,2 5,5 4,3 - 3,2 4,9 4,0 
Brabant-Zuid-Oost 7,5 5,5 5,9 5,6 6,0 6,3 - 3,7 3,3 3,9 
Drenthe 4,3 4,7 3,0 4,9 3,5 2,6 - 3,0 3,0 3,7 
IJsselland 5,2 3,5 3,9 3,2 3,8 2,8 - 2,5 3,4 3,7 
Fryslân 5,3 5,1 3,8 4,0 4,5 3,6 - 3,7 3,5 2,9 
Hollands Midden 4,3 4,0 4,0 4,0 3,8 5,5 - 3,9 3,2 2,8 
Gelderland-Midden 7,0 5,5 4,5 5,9 4,3 4,3 - 3,0 3,3 2,5 
Noord- en Oost-
Gelderland 4,6 4,4 3,6 4,6 3,7 3,4 - 3,5 3,9 2,4 

Twente 6,4 5,1 3,5 4,1 4,3 4,2 - 3,2 3,0 2,4 
Gooi en Vechtstreek 4,0 6,1 4,2 2,9 4,1 4,7 - 3,6 3,5 2,1 

Nederland 7,6 6,4 5,8 6,4 6,2 6,3 5,4 5,2 4,9 4,6 
1 In Politiemonitor Bevolking 2005 is geen tabel opgenomen met het percentage bewoners van 
politieregio’s dat van mening is drugsoverlast vaak voorkomt in hun buurt. 
2 Overgang van PMB naar VMR veroorzaakt trendbreuk door verschillen in steekproefkader (GBA 
voor VMR en KPN-telefoonbestand voor VMR). PMB is door gebruik van telefoonbestand en 
uitsluitend telefonische afname van vragenlijsten selectiever dan VMR. PMB mist groepen met een 
risicovollere levensstijl (VMR 2006).   
 
Bron: PMB (1997-2005); VMR (2006-2008) 
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