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1. Achtergrond 
 
 
Het College van B&W van de gemeente Groningen is van mening dat het leef-, woon- en 
werkklimaat in een deel van het A-kwartier verbeterd moet en kan worden. Het College 
meent daarbij dat de beëindiging van de (raam)prostitutie een (eerste) voorwaarde is om tot 
verbetering te komen. Daarom heeft het College de Algemene Plaatselijke Verordening 
Groningen (bijlagen 10 en 11) dusdanig aangepast dat er na 31 december 2015 geen 
exploitatievergunningen voor prostitutie-inrichtingen meer worden verstrekt in het A-
kwartier. Tegen de gewijzigde vaststelling van de bijlagen 10 en 11 van de APVG zijn 
bezwaren ingediend door betrokken eigenaren/exploitanten van prostitutie-inrichtingen in 
het A-kwartier. De algemene bezwaarschriftencommissie meent dat het besluit tot wijziging 
van bijlage 10 op grond van wat het College daaraan ten grondslag had gelegd niet in stand 
kon blijven.  
 
Het College van B&W heeft naar aanleiding daarvan onderzoeks- en adviesbureau 
INTRAVAL opdracht gegeven te beschrijven wat de rol is van de verschillende aspecten van 
de (ervaren) overlast (prostitutie, drugs en fysieke woonomgeving/infrastructuur) bij de 
leefbaarheid in de buurt. De centrale vraag is of het beëindigen van prostitutie inderdaad te 
zien is als een noodzakelijke voorwaarde om de ervaren overlast te verminderen en de 
leefbaarheid te verbeteren en of hiervoor nog verdere maatregelen nodig zijn. Voor het 
beantwoorden van deze vraag hebben onderzoekers van INTRAVAL in korte tijd een 
literatuurstudie uitgevoerd. Tevens hebben zij gebruik gemaakt van hun in de afgelopen 
jaren opgebouwde kennis en expertise over overlast, leefbaarheid, prostitutie en 
drugsgebruik. 
 
A-kwartier 
Het A-kwartier beslaat het westelijk deel van de binnenstad (‘een kwart van de binnenstad 
aan weerszijde van de A’). De prostitutie-inrichtingen zijn gevestigd in de Hoekstraat, de 
Muurstraat en de Vishoek. Het prostitutie-gebied vormt dan ook een klein deel van het A-
kwartier (zie bijlage). De drie straten waarin de prostitutie-inrichtingen zich bevinden staan 
centraal in deze notitie. De straten zijn nauw en autoluw, terwijl er veel kleine zijstraten 
zijn en meerdere huizen portieken hebben. In het gehele A-kwartier wonen zo’n 1.350 
bewoners, in totaal bevinden zich er ruim 600 woningen. Naast de prostitutiepanden in de 
Hoekstraat, de Muurstraat en de Vishoek, bevinden zich in deze straten enkele 
horecagelegenheden. In de omliggende straten zijn kleine boetiekjes en speciaalzaken 
aanwezig, terwijl ook de Rijksuniversiteit er een vestiging heeft. Aan de rand van de buurt, 
langs de Noorderhaven, bevinden zich grote woonhuizen en verbouwde pakhuizen. Aan de 
Noorderhaven zelf liggen meerdere woonboten. 
 
 
2. Overlast 
 
Hieronder wordt nader ingegaan op het begrip overlast. Daarbij wordt aangegeven hoe 
overlast kan worden vastgesteld. 
 
 
2.1 Algemeen 
 
In buurten zoals het A-kwartier, met een hoog aandeel alleenwonenden en een hoge 
bebouwingsdichtheid met weinig groen en onoverzichtelijke straten en stegen, komt 
verhoudingsgewijs meer criminaliteit en overlast voor. Naast overlast van de 
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raamprostitutie ondervinden bewoners van het A-kwartier veel hinder van drugsgebruikers 
en –handelaren in vergelijking met buurten elders in Groningen en Nederland met 
substantiële drugsoverlast.1 Er kan gesproken worden over drie aspecten die verant-
woordelijk zijn voor overlast en de negatieve invloed die dit heeft op het woon- en 
leefklimaat in het A-kwartier: (raam)prostitutie; drugsgebruik en –handel; en de fysieke 
omgeving. Het derde aspect, de fysieke woonomgeving, heeft betrekking op de bebouwing, 
de infrastructuur, de woondichtheid en bevolkingsopbouw en de aanwezige voorzieningen 
(winkels, horeca, overige ondernemers). Hieronder wordt nader ingegaan op de rol van de 
drie aspecten. 
 
Definiëring 
In de literatuur worden een drietal vormen van overlast onderscheiden: criminaliteit, 
openbare orde overlast en audiovisuele overlast. De eerste vorm, overlast ervaren door 
criminaliteit, heeft te maken met criminele activiteiten die expliciet zijn 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 jongeren en 
drugsverslaafden op straat, plein of in een plantsoen. Deze vorm is minder objectief, maar 
juridisch enigszins omschreven in de 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. Al deze vormen van overlast 
doen zich ook in het A-kwartier in meer of mindere mate voor. 2,3 
 
Overlastbeleving 
Verschillende onderzoekers hebben laten zien dat persoonlijke achtergrondkenmerken van 
bewoners de beleving van overlast beïnvloeden.4,5 Ook allerhande contextuele factoren 
spelen daarbij een rol. Van een coffeeshop in een woonwijk wordt bijvoorbeeld meer 
overlast ervaren dan van een coffeeshop in het centrum van een stad.6 Een samenscholing 
in een woonbuurt waar drugshandel plaatsvindt wordt als bedreigender ervaren dan een 
samenscholing in een drukke winkelstraat. Bovendien ervaren voorbijgangers niet direct 
overlast, zij kunnen zich eenvoudig aan de situatie onttrekken door er bij weg te lopen. 
Bewoners kunnen dat niet.  
 
Geregistreerde overlast 
Het vaststellen van door bewoners ervaren overlast is mogelijk door gebruik te maken van 
politiegegevens of gegevens van een meldpunt overlast. Een beperking daarbij is dat er van 

                                                           
1 Bieleman, B., A. de Jong en J. Snippe (2003). A-kwartier geraamd. Onderzoek vergunningenbeleid 
raamprostitutie en woon- en leefklimaat Groningse A-kwartier. St. INTRAVAL, Groningen-
Rotterdam. 
2 Ooyen-Houben, M. van, B. Bieleman, S. Biesma, J. Snippe, W. van der Wagen en A. Beelen 
(2009). Drugsgerelateerde overlast, in: Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid, geredigeerd door 
M. v. Laar en M. van Ooyen-Houben. Trimbos-Instituut/WODC, Utrecht/Den Haag. 
3 Bieleman, B. e.a. (2003). 
4 DeCorte, T., B. de Ruyver, P. Ponsaers, M. Bodein, A.-C. Lacroix, S. Lauwers, P. Tuteleers 
(2004). Drugs en drugsoverlast. Academia Press, Gent. 
5 Ooyen-Houben, M. e.a. (2009). 
6 Ooyen-Houben, M. e.a. (2009). 
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een incident aangifte of een melding moet worden gedaan. Niet gemelde of aangegeven 
incidenten worden per definitie niet geregistreerd.  
 
In straten met relatief weinig bewoners zal weinig overlast van de tweede of de derde vorm 
worden gemeld. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Nieuwstad in Groningen. In de Nieuwstad 
werken veel prostituees en is het vaak een komen en gaan van prostituanten, maar het 
aantal geregistreerde overlastincidenten is er relatief laag. Dat ligt anders in het A-kwartier. 
In de straten Hoekstraat, Muurstraat en Vishoek waar de raamprostitutie zich bevindt, staan 
relatief veel woonhuizen. Uit de door de politie geregistreerde overlastincidenten blijkt dat 
in het A-kwartier in de jaren 2009 en 2010 in totaal 278 overlastincidenten zijn gemeld.7 
Van de overlastincidenten is de helft (51%) geregistreerd onder de noemer drugsoverlast en 
30% onder woonoverlast, met name burengerucht en relationele problemen. De incidenten 
onder de noemer woonoverlast kunnen ook raamprostitutie-gerelateerd zijn. In de 
Nieuwstad gaat het in dezelfde periode om slechts 29 geregistreerde overlastincidenten. 
Drugsoverlast wordt er nauwelijks gemeld (vier incidenten), maar vooral overlast van 
horeca (18 van de 29 overlastincidenten). 
 
Criminaliteit 
Naast overlast van de tweede of de derde vorm worden bewoners van het A-kwartier ook 
geconfronteerd met criminaliteit, agressie en geweld. In de jaren 2009 en 2010 heeft de 
politie in de Hoekstraat, Muurstraat en Vishoek in totaal 77 geweldsdelicten geregistreerd.8 
In dezelfde periode waren dit er in de Nieuwstad 76. Daarnaast registreerde de politie 53 
vermogensdelicten en 17 incidenten van drugshandel in de Hoekstraat, Muurstraat en 
Vishoek. In de Nieuwstad ging het om 15 vermogensdelicten en drie keer om drugshandel. 
Het geregistreerde geweldsniveau verschilt derhalve niet tussen beide straten met 
prostitutie, terwijl de verschillen in vermogensmisdrijven en drugshandel aanzienlijk zijn. 
 
Daarnaast is het aantal agressieve en geweldsincidenten in de registratie van de politie in de 
Hoekstraat, Muurstraat en Vishoek hoger dan de diefstallen en inbraken. In stadsbrede 
enquêteonderzoeken onder buurtbewoners liggen de verhoudingen doorgaans omgekeerd. 
Daarin is het percentage slachtoffers van vermogensmisdrijven nagenoeg altijd 
(aanzienlijk) hoger dan het percentage slachtoffers van geweldsmisdrijven.  
 
 
2.2 Raamprostitutie 
 
Nederland kent naast Groningen momenteel 11 steden waar raamprostitutie plaatsvindt. Het 
gaat om Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Den Haag, Deventer, Doetinchem, Eindhoven, 
Haarlem, Leeuwarden, Nijmegen en Utrecht. Met uitzondering van Amsterdam betreffen 
het gebieden waar de raamprostitutie zich beperkt tot één of enkele straten of zich in een 
overdekte hal (Doetinchem) of een inpandige locatie (Almelo) bevindt. In Arnhem is lange 
tijd raamprostitutie gevestigd geweest in het Spijkerkwartier. Deze prostitutie-inrichtingen 
zijn echter begin 2006 gesloten. De gemeente is nog op zoek naar een nieuwe locatie waar 
de raamprostitutie gecentreerd kan worden gevestigd. 
 
Prostitutie-gerelateerde overlast 
Op de site van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is te lezen 
dat de af- en aanloop van klanten van prostituees overlast kan veroorzaken voor 
buurtbewoners. Er kan bijvoorbeeld geluidsoverlast zijn van schreeuwende klanten, maar 
ook door wildplassen, rondrijdende auto’s en parkeeroverlast. Daarnaast kunnen zwervers, 
                                                           
7 Regiopolitie Groningen (2011a). Analyse A-kwartier. Regiopolitie Groningen, Groningen. 
8 Regiopolitie Groningen (2011a). 
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dealers en verslaafden en andere ‘randfiguren’ zich ophouden rond seksinrichtingen. Dit 
kan de veiligheidsbeleving van omwonenden negatief beïnvloeden. Hieronder wordt een 
beeld geschetst van raamprostitutie-gerelateerde overlast in steden elders in Nederland en 
het A-kwartier. 
 
Utrecht 
In 2009 heeft de gemeente Utrecht een evaluatie van het prostitutiebeleid laten uitvoeren.9 
Overlast in relatie tot prostitutie was daarbij één van de thema’s. Om de overlast door 
prostitutie te beperken hanteert Utrecht een maximumstelsel in combinatie met een 
vergunningplicht voor exploitatie. Daarbij is het uitgangspunt kleine, beheersbare 
prostitutiegebieden. Raamprostitutie is alleen toegestaan op het Zandpad en in de 
Hardebollenstraat. Overlastbeperkende maatregelen op deze twee locaties zijn de aanleg 
van een separaat fietspad op het Zandpad en het instellen van cameratoezicht in de 
omliggende straten van de Hardebollenstraat.  
 
Bewonersonderzoek in het kader van de evaluatie laat zien dat omwonenden in de buurt 
van het Zandpad (gelegen in een buitenwijk) extreem veel overlast ervaren. De helft van de 
bewoners relateert overlast (ook) direct aan prostitutie, terwijl bijna drie kwart van de 
bewoners zich wel eens onveilig voelt. Omwonenden van de Hardebollenstraat (aan de rand 
van het centrum) ondervinden tevens overlast van jongeren en drugshandel en –gebruik. 
Winkeliers in dit gebied ervaren ook overlast van dak- en thuislozen, jongeren en drugs. 
Met name het fietspad (Zandpad) en het cameratoezicht (Hardebollenstraat) lijken 
overigens wel enig positief effect te hebben op de overlast en de onveiligheidsgevoelens. 
 
- Mensenhandel 
Met name in Utrecht, maar ook in Amsterdam, heeft de gemeente aangegeven het aanbod 
van prostitutie ook te willen terugdringen vanwege het voorkomen van mensenhandel en 
het werken onder dwang door prostituees. Hierbij is met andere woorden de sociale positie 
van prostituees het uitgangspunt om het aantal vergunde prostitutie-inrichtingen te 
verminderen. 
 
Arnhem 
Ook in Arnhem is de relatie tussen de aanwezigheid van raamprostitutie en de leefbaarheid 
in de buurt onderzocht. In Arnhem zijn in 2006 de prostitutie-inrichtingen in het 
Spijkerkwartier gesloten. Hieraan voorafgaand speelde zich een vergelijkbare situatie af als 
in Groningen. De vraag werd destijds gesteld of het sluiten van prostitutie-inrichtingen 
inderdaad zou bijdragen aan het verbeteren van het woon- en leefklimaat.  
 
De burgemeester van Arnhem had zich, ook volgens de rechter aan wie de zaak werd 
voorgelegd, terecht het oordeel gevormd dat het belang van voorkoming van overlast en 
beperking van aantasting van het woon- en leefklimaat ter plaatse gediend is met in dat 
geval weigering van de gevraagde prostitutievergunning. Het oordeel van de burgemeester 
steunde op ervaringen uit het verleden, de algemeen gevoelde notie dat wonen en 
publieksintensieve bedrijvigheid (ofwel raamprostitutie) elkaar slecht verdragen, alsmede 
op een tweetal rapporten (het zogeheten IBO-rapport en het rapport-Companen)10. In het 
rapport Companen is te lezen dat geënquêteerde bewoners vaak hinder ondervonden van 
onder andere rommel op straat, verkeer- en parkeeroverlast, wildplassen en geluidsoverlast. 

                                                           
9 Bestuursinformatie (2009). Overlast in relatie tot prostitutie. Bestuursinformatie gemeente Utrecht, 
Utrecht. 
10 Companen (2002). Meningspeiling overlast Spijkerkwartier. Gemeente Arnhem. Companen, 
Arnhem. 
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Vaak waren bezoekers van prostitutie daarbij volgens deze bewoners de belangrijkste 
veroorzakers van de ondervonden overlast. 
  
Alkmaar 
De burgemeester van Alkmaar heeft het prostitutiegebied rond de Achterdam van 18 
september 2008 tot en met 18 maart 2009 aangewezen als veiligheidsrisicogebied.11 Uit 
meldingen, aangiften en incidentregistraties van de politie bleek dat het prostitutiegebied in 
Alkmaar te maken had met een toenemend aantal incidenten met (vuur)wapengeweld en 
andere vormen van geweld. Een periode van zes maanden bleek noodzakelijk om het risico 
van (vuur)wapenbezit en gebruik terug te kunnen dringen.  
 
A-kwartier 
Het blijkt moeilijk om specifieke informatie te achterhalen over raamprostitutie-
gerelateerde overlast. In de veiligheidsmonitoren is ‘overlast van prostitutie’ weliswaar 
vaak één van de items die aan buurtbewoners wordt voorgelegd, maar door het beperkte 
gebied in het A-kwartier waar zich raamprostitutie voordoet is het niet mogelijk om de 
overlast in deze specifieke straten uit enquêteresultaten te filteren. Zo zijn 27 van de 263 
geënquêteerde binnenstadsbewoners voor de Veiligheidsmonitor Groningen afkomstig uit 
het A-kwartier, hetgeen op zich al te weinig is om algemeen geldende uitspraken over 
overlast van prostitutie in het A-kwartier te kunnen doen. Het A-kwartier is bovendien 
aanzienlijk groter dan de drie straten waar zich raamprostitutie bevindt.  
 
Medio 2011 hebben bewoners en de buurtvereniging van het A-kwartier een brief aan de 
dienst RO/EZ van de gemeente Groningen gestuurd over de door hen ervaren overlast in de 
Hoekstraat en omgeving. Hierin geven zij aan aanzienlijke overlast te ondervinden als 
gevolg van de aanwezige prostitutie-inrichtingen en drugshandel. De prostitutie-
gerelateerde overlast bestaat uit lawaai (auto’s, brommers, geschreeuw van (dronken) 
klanten, harde muziek), tippelen, zwerfvuil en vuilnis op straat, vernielingen en 
parkeeroverlast. Daarnaast voelen bewoners zich onveilig. Zo zijn enkele van hen bedreigd 
door exploitanten van prostitutie-inrichtingen. De overlast en onveiligheid doet zich zowel 
overdag als ’s avonds en ’s nachts voor. 
 
In 2003 bleek dat de invoering van het vergunningenstelsel voor raamprostitutie in het A-
kwartier geen positieve invloed heeft gehad op de ervaren overlast.12 In de veiligheids-
beleving van de bewoners bleek eveneens geen verbetering te zijn opgetreden. In 2003 
voelde 61% zich wel eens onveilig in de eigen buurt, terwijl dit in 2001 55% bedroeg. Dit 
was destijds echter wel een relatief hoog percentage in vergelijking met het Groningse en 
het landelijke gemiddelde en met andere buurten in Nederland waar sprake is van 
substantiële overlast.  
 
Sluiting raamprostitutie en gevolgen voor overlast 
Er zijn enkele steden waar zich de afgelopen tien jaar substantiële veranderingen hebben 
voorgedaan in het aanbod van raamprostitutie. Naast de sluiting van een aantal inrichtingen 
in Alkmaar, Amsterdam en Deventer, betreft het tevens de sluiting van alle raamprostitutie-
inrichtingen in het Spijkerkwartier in Arnhem, de sloop van de Poeldijksestraat waarin 
raamprostitutie was gevestigd in Den Haag en de verplaatsing van de raamprostitutie van 
enkele straten naar één plein in Eindhoven. 
 

                                                           
11 www.hetccv.nl 
12 Bieleman, B. e.a. (2003). 
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Arnhem 
In de Arnhemse Veiligheidsmonitor 2009 is te lezen dat de verschillen in de ervaren 
leefbaarheid tussen wijken sinds 2001 kleiner zijn geworden. In het Spijkerkwartier is het 
oordeel over de leefbaarheid sterk verbeterd, is men veel hogere cijfers gaan geven voor de 
woonomgeving en is er sprake van een positief perspectief op toekomstige ontwikkeling-
en.13 Deze veranderingen hebben zich voorgedaan in de periode na sluiting van de 
raamprostitutie-inrichtingen in het Spijkerkwartier. Op 4 januari 2006 zijn de ramen in het 
voormalige prostitutiegebied in het Spijkerkwartier in Arnhem definitief gesloten. In 
vervolg hierop heeft het college van B&W op 21 maart 2006 besloten om het project 
Spijkerbroek te starten. In dit project gaat het om de renovatie van panden in het 
voormalige prostitutiegebied en de herontwikkeling van het gebied rondom de 
bouwspeelplaats Thialf. Doel van het project is het verbeteren van het woon- en leefklimaat 
in het gebied, dat als gevolg van de prostitutie lange tijd onder druk heeft gestaan.  
 
Eindhoven 
De raamprostitutie in Eindhoven bevindt zich sinds 2005 op het Baekelandplein, gelegen in 
Woensel-West. In de jaren daarvoor bevond de raamprostitutie zich in de straten rondom 
het Baekelandplein, zoals de Edisonstraat, de Wenckenbachstraat en de Galvanistraat. Dit 
veroorzaakte veel overlast en daarom heeft de gemeente besloten de prostitutie te 
centraliseren op het Baekelandplein. De aanwezigheid van (straat)prostitutie en drugs-
handel waren de dringendste problemen in Woensel-West die geleid hebben tot een 
integrale wijkvernieuwing. In dit kader is de afgelopen tien jaar onder andere gerealiseerd 
dat de tippelzone is verplaatst, de raamprostitutie is geconcentreerd, horeca is gesloten, 
drugsoverlast is aangepakt, camerabewaking is ingevoerd en een maatschappelijk 
steunsysteem door de GGz is opgezet. Het betreft met andere woorden een aanpak waarbij 
niet alleen iets is gedaan aan het aanbod van prostitutie, maar ook andere aspecten zijn 
meegenomen zoals drugsoverlast. Dit heeft tot gevolg dat de bewoners een vooruitgang 
ervaren: de leefbaarheid in de wijk is toegenomen en veel initiatieven en activiteiten in de 
buurt worden gedragen door een groep actieve bewoners.14 Tussen 2006 en 2010 is het 
percentage bewoners in Woensel-West met een negatieve leefbaarheidsscore duidelijk 
gedaald (van 65% naar 41%).15 
 
Den Haag 
In Den Haag werd een sterke achteruitgang van de leefbaarheid in en rond de prostitutie-
straten Poeldijksestraat, de Hunse- en Geleenstraat en Doubletstraat geconstateerd, waarop 
de gemeente een Plan van aanpak (raam)prostitutie heeft opgesteld.16 Voor de 
Poeldijksestraat betekende dit onder meer de onteigening van prostitutiepercelen. In een 
voortgangsrapportage stellen burgemeester en wethouders dat eind 2001 een duidelijke 
scheiding teweeg is gebracht tussen de raamprostitutie en de criminaliteit. Door het 
voortdurende toezicht, ondersteund door camera’s, en het strafrechtelijk c.q. 
bestuursrechtelijk optreden is de criminaliteit in de straten en in de raamprostitutiebedrijven 
met 200 incidenten gedaald: van 438 incidenten in de periode november 1999 tot april 2000 
tot 239 incidenten in de periode november 2000 tot april 2001.17 Deze dalende tendens 
heeft zich doorgezet tot 116 incidenten in de periode mei 2002 tot november 2002. In 2003 
                                                           
13 Gemeente Arnhem (2010). Leefbaarheid en veiligheid in Arnhem. Kernpublicatie 
Veiligheidsmonitor 2009. Gemeente Arnhem, Arnhem. 
14 Ham, van den M. (2011). Tien jaar integrale wijkvernieuwing Eindhoven: Woensel-West. RIGO 
Research en Advies BV, Amsterdam. 
15 Leidelmeijer, K. e.a. (2011). Leefbaarheid in balans. Ontwikkeling van de leefbaarheid in de 
periode 2008-2010 op basis van de Leefbarometer. RIGO Research en Advies BV, Amsterdam. 
16 Gemeente Den Haag (2003). Stand van zaken uitvoering plan van aanpak raamprostitutie. 
Verslagperiode november 2001-november 2002. RIS102640_06-02-2003.  
17 Gemeente Den Haag (2003). 
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neemt het aantal incidenten in de prostitutiestraten echter toe tot in totaal 181.18 Deze 
toename wordt veroorzaakt door een toegenomen bezettingsgraad van de raamprostitutie-
panden in de Doubletstraat nadat de helft van de panden in de Poeldijksestraat was 
gesloten.19 
 
 
2.3 Drugshandel en –gebruik 
 
In 2009 heeft INTRAVAL in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie als 
onderdeel van de evaluatie van het Nederlands drugsbeleid een literatuurstudie uitgevoerd 
naar drugsoverlast zoals deze ervaren wordt c.q. kan worden door burgers in Nederland.20 
Hierin wordt onder andere verwezen naar Van der Torre en Hulshof (2001).21 Zij 
onderscheiden een drietal harddrugsscenes, waarvan een 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 vervoers-
knooppunt 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, conflicten tussen leden van de 
drugsscene en bewoners of winkeliers 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.22 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. 
 
Er zijn de afgelopen jaren vele maatregelen tegen drugsoverlast getroffen.23 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.  

                                                           
18 Gemeente Den Haag (2004). Stand van zaken uitvoering plan van aanpak raamprostitutie januari 
2003-december 2003. RIS116242_11-mei-2004.  
19 Gemeente Den Haag (2004). 
20 Ooyen-Houben, M. van  e.a. (2009) 
21 Torre, E. van der, M. Hulshof (2001). Harddrugsscenes (1). Typologie, ontwikkeling, beleids-
richtlijnen. In: Het Tijdschrift voor de Politie, nr 3, maart 2001. 
22 Barendregt, C., D. van de Mheen (2007). En toen was het stil op straat. Ontwikkelingen in het 
Rotterdamse straatbeeld 2006. IVO, Rotterdam. 
23 Bieleman, B. e.a. (2009). 
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A-kwartier 
Met name op het kruispunt van de Hoekstraat en Muurstraat met de Oude Kijk in ’t 
Jatstraat vindt al jarenlang een dusdanige vorm van handel in en gebruik van drugs plaats 
dat hier in enige mate van een open drugsscene gesproken kan worden. Hoewel zich geen, 
zoals bijvoorbeeld op het genoemde voormalige Perron 0, grootschalige samenscholingen 
van harddrugsgebruikers en -handelaren voordoen, is volgens politie en omwonenden 
duidelijk te zien dat er handel en gebruik plaatsvinden. 
 
Volgens de politie Groningen is in het A-kwartier sinds jaar en dag sprake van een circuit 
waar drugsverslaafden hun gestolen goederen kunnen verkopen. Wanneer zij hun geld 
hebben ontvangen, willen zij hiervan vaak zo snel mogelijk drugs kopen. Het informele 
circuit dat zich in het A-kwartier heeft genesteld kan ook daarin voorzien. Uit de 
politiecijfers blijkt dat in het A-kwartier regelmatig sprake is van drugshandel.24 Zoals 
eerder is aangegeven bestaat de helft van alle geregistreerde overlastincidenten in het A-
kwartier uit drugsoverlast. Drugsgebruik is daarbij niet de enige reden van de overlast. 
Naast een drugsverslaving hebben de overlastveroorzakers vaak ook andere problemen, 
zoals een alcoholverslaving, dakloosheid en/of psychiatrische stoornissen. Het A-kwartier 
is één van de structurele drugsoverlastlocaties in de binnenstad van Groningen.25 
 
De politie zet al lang intensief in op de bestrijding van de drugsoverlast in het A-kwartier. 
De politie is van mening dat de inspanningen die zij pleegt om de drugsoverlast terug te 
dringen maximaal zijn, maar dat zij er desondanks niet in slaagt de overlast structureel 
terug te dringen.  
 
 
2.4 Fysieke omgeving 
 
De fysieke omgeving (bebouwing, woondichtheid, aanwezigheid voorzieningen, 
infrastructuur) speelt ook een rol bij overlast. Hieronder wordt daarop nader ingegaan. 
 
Elders in Nederland 
Elders in Nederland blijkt de fysieke omgeving een rol te spelen bij (overlast door) raam-
prostitutiegebieden. Zo wordt in Deventer opgemerkt dat het prostitutiegebied vrij compact 
en overzichtelijk is, waardoor vanuit het oogpunt van de openbare orde de situatie goed 
beheersbaar is. Het feit dat de Bokkingshang een doorgaande route is die veel wordt 
gebruikt door een brede doelgroep van bezoekers van de binnenstad, werkt hieraan mee. 
Ook in enkele andere gemeenten is de ruimtelijke inrichting van de prostitutiestraten 
aangepast. In Eindhoven is de prostitutie geconcentreerd rond een vierkant, goed verlicht en 
overzichtelijk plein. In Doetinchem zijn de prostituees ondergebracht in een overdekte hal, 
waarvoor bij binnenkomst entree wordt gevraagd.  
 
A-kwartier 
Het A-kwartier bestaat uit kleinere huizen en portiekwoningen met een gedifferentieerde 
gevellijn. De portieken in het A-kwartier lenen zich bijzonder goed om uit het zicht van 
voorbijgangers en/of de politie te blijven, maar bijvoorbeeld ook om drugs te gebruiken en 
te verhandelen. Als de politie het gebied wil betreden is de Oude Kijk in ’t Jatstraat de 
belangrijkste aanrijroute. Hier staan volgens de politie vaak personen op de uitkijk die 
personen in de Muurstraat en Hoekstraat waarschuwen voor de komst van de politie. Door 
de vele kleine stegen is het vervolgens voor drugsdealers en -gebruikers vrij eenvoudig om 
                                                           
24 Regiopolitie Groningen (2011a). 
25 Regiopolitie Groningen (2011b). Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Gemeente Groningen. 
Regiopolitie Groningen, Groningen. 
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ongezien weg te glippen. Bovendien vindt volgens de politie de overlast vooral ’s avonds 
en ’s nachts plaats. Naast het feit dat de drugsdealers in het donker lastiger zijn te zien, gaan 
zij ook op in de overige bezoekers (met name prostituanten) die ook vooral in de avonduren 
in het A-kwartier verblijven. De combinatie van onoverzichtelijke straten, zijstraten en 
gangen, een schemerachtige omgeving en de aanwezigheid van overige (prostitutie)-
bezoekers maakt dat de overlast lastig is te bestrijden.           
 
Leegstand 
Geen rechtstreeks verband met prostitutie, maar wel een risicofactor voor de leefbaarheid, 
is leegstand in een buurt. In Den Haag speelde leegstand in de Poeldijksestraat, waar 
prostitutie-inrichtingen waren gevestigd, een rol bij de teruggang van de leefbaarheid. In 
verschillende onderzoeken en rapporten wordt gewezen op het verband tussen leegstand en 
leefbaarheid.26,27 Leegstand speelt een substantiële rol bij de ervaren leefbaarheid in een 
woonbuurt. Leegstand van bedrijfspanden heeft een negatieve invloed op het aantrekken 
van andere ondernemers, terwijl voor omwonenden het veiligheidsgevoel in het geding 
komt. 
 
 
2.5 Drie elkaar versterkende factoren 
 
In een aantal steden gaat en/of ging prostitutieoverlast samen met overlast door drugshandel 
en -gebruik. Dit doet zich met name voor in binnenstedelijke gebieden met hun 
kenmerkende fysieke invulling. Zo is in Deventer gebleken dat bekende straatdealers van 
kleine gebruikershoeveelheden drugs zich af en toe ophouden aan de Bokkingshang. Het 
vermoeden bestaat dat dit niet zozeer een verband houdt met prostitutie als zodanig, maar 
wellicht meer met de omstandigheid dat deze dealers minder opvallen tussen de drukte van 
bijvoorbeeld heen en weer lopende prostituanten op tijdstippen dat het in de rest van de stad 
veel rustiger is. Door de straatdealers wordt voor de deal met afnemers afgesproken in (de 
buurt van de) Bokkingshang.28  
 
Ook in Leeuwarden, waar de raamprostitutie aan de Waeze is gevestigd, wordt aanzienlijke 
drugsoverlast ondervonden rond de prostitutiepanden. Ondanks cameratoezicht, afsluiting 
van stegen en frequente politieacties (waarbij afgelopen zomer 50 drugsdealers zijn 
aangehouden), ondervinden omwonenden nog steeds overlast in de buurt.29 De Waeze is 
gelegen aan de rand van de binnenstad en kent enkele nauwe (zij)straten, een smalle gracht 
en een combinatie van (oude) woonhuizen en overige bedrijvigheid. 
 
In het Spijkerkwartier (Arnhem) en in Woensel-West (Eindhoven) was sprake van een 
combinatie van prostitutie- en drugsoverlast. Evenals in Groningen lijkt dit ook samen te 
hangen met de fysieke omgeving: oude woonbuurten, smalle straten, veel vluchtroutes en 
gebieden waar winkelbezoekers van de binnenstad doorgaans niet hoeven te zijn. Dit brengt 
met zich mee dat klanten van raamprostituees het voornaamste publiek op straat zijn, 
waartussen drugsdealers en hun klanten niet direct opvallen. Bovendien zullen deze beide 
groepen personen niet snel geneigd zijn om over elkaar te klagen, aangezien ze beide het 
liefst in de anonimiteit blijven. Daarbij kan het voor omwonenden moeilijk te 

                                                           
26 Reijden, van der H. en K. Leidelmeijer (2010). Leefbaarheid in 2040. Prognose van de 
leefbaarheid aan de hand van scenario’s voor een duurzame stad. RIGO Research en Advies b.v., 
Amsterdam. 
27 VNG (2011). Leegstand te lijf. Handvatten voor langetermijnstrategie. VNG, Den Haag. 
28 Politie IJsselland (2007). Jaarplan 2008 Deventer. Bijdrage politie aan de ambities voor een veilige 
stad. Politie IJsselland District Zuid, Zwolle. 
29 Leeuwarder Courant, 16 juli 2011. Code rood.  
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onderscheiden zijn wie de veroorzaker van overlast is: een prostituant, een beschonken 
horeca-bezoeker, een agressieve drugsdealer of een drugsgebruiker onder invloed. 
 
De straten in de omgeving van raamprostitutie zijn vaak ook een aanlokkelijke locatie voor 
straatprostituees. Voorafgaand aan de opening van de tippelzone aan de Bornholmstraat 
eind jaren 90 van de vorige eeuw werd in Groningen onder andere rond het A-kwartier 
getippeld. Sinds de opening van de tippelzone vindt de straatprostitutie grotendeels op de 
zone plaats. Na sluitingstijd van de zone worden echter nog wel eens tippelaarsters rond het 
A-kwartier aangetroffen, aangezien hier klandizie is te vinden. De straatprostituees zijn 
doorgaans verslaafd aan harddrugs. Zij maken ook gebruik van de dealers in het A-
kwartier. De aanwezige dealers en tippelaarsters beïnvloeden elkaar vanwege wederzijdse 
afhankelijkheid (drugsaanbod en drugsafname). De overlast van de tippelaarsters bestaat 
voornamelijk uit het zich opdringen aan allerlei passanten en het zich onnodig ophouden op 
straat en/of in portieken.30  
 
Hoewel er geen cijfers beschikbaar zijn over de mate waarin raamprostituees harddrugs 
gebruiken, gebruikt een deel van hen (wel eens). Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 
sommige vrouwen vanwege hun gebruik in de prostitutie terecht zijn gekomen, anderen 
zijn gaan gebruiken sinds zij in de prostitutie zijn beland.31 In dit laatste geval wordt 
doorgaans cocaïne gebruikt om lange werkdagen vol te kunnen houden. Dit komt ook voor 
onder de prostituees die in het A-kwartier werken, aldus een medewerker van de 
Maatschappelijke en Juridische Dienstverlening.  
 
 
3. Conclusie 
 
In deze notitie is beschreven waaruit overlast als gevolg van prostitutie en drugshandel en –
gebruik bestaat en in welke mate zich dit in het algemeen voordoet in raamprostitutie-
gebieden in Nederland en in Groningen in het bijzonder. Ook de invloed van de fysieke 
(woon)omgeving daarbij is naar voren gekomen. Daaruit blijkt dat prostitutie op zichzelf, 
maar zeker ook door de combinatie met drugshandel- en gebruik en de situering in 
binnenstedelijke gebieden, de leefbaarheid van de buurt aanzienlijk aan kan tasten. Dit 
wordt versterkt wanneer er sprake is van leegstand in een woonbuurt. Zowel prostitutie als 
drugshandel en -gebruik hebben baat bij een anonieme omgeving met mogelijkheden om 
snel aan het zicht van voorbijgangers te ontkomen. Hiervoor leent het A-kwartier zich zeer 
goed. Geconcludeerd kan worden dat juist de combinatie van de aanwezigheid van 
raamprostitutie, de aanwezigheid van drugshandel en -gebruik en de fysieke omgeving, de 
veiligheidsbeleving en het woon- en leefklimaat negatief beïnvloeden. Dit wordt bovendien 
bevestigd door gegevens van de politie en de ervaringen van buurtbewoners.  
 
Aan de hand van drie voorbeelden, waarbij de raamprostitutie uit een wijk is verwijderd 
c.q. geconcentreerd, is aangetoond dat dit, in het kader van een integrale aanpak, leidt tot 
het verhogen van de leefbaarheid. Zo is in Arnhem na diverse rechtszaken in hoger beroep 
uiteindelijk definitief besloten dat de gemeente, als basis voor haar besluit de prostitutie in 
het Spijkerkwartier te sluiten, terecht heeft gewezen op de relatie tussen de leefbaarheid en 
de aanwezigheid van raamprostitutie in de buurt. De leefbaarheid en veiligheid zijn nadien 
(aanzienlijk) verbeterd. Dit geldt eveneens voor Den Haag en Eindhoven, waar 
respectievelijk de prostitutie-inrichtingen grotendeels zijn verwijderd uit de Poeldijksestraat 
                                                           
30 Regiopolitie Groningen (2011b). 
31 Zie bijvoorbeeld Wijk, van A., A. Nieuwenhuis, D. van Tuyn, T. van Ham, J. Kuppens, H. 
Ferweda (2010): Kwetsbaar beroep. Een onderzoek naar de prostitutiebranche in Amsterdam. 
Bureau Beke, Arnhem. 
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en zijn geconcentreerd op het Baekelandplein. Deze ervaringen elders laten zien dat het 
sluiten van de raamprostitutie in het A-kwartier een noodzakelijk onderdeel is voor het 
leefbaarder maken van de buurt. 
 
De betreffende buurten in Arnhem, Den Haag en Eindhoven kregen wel speciale aandacht 
als krachtwijk, werden via het Grote Stedenbeleid ondersteund en/of waren onderdeel van 
een algehele stadsvernieuwing. Er is daar dan ook niet alleen aandacht besteed aan (het 
verwijderen van) raamprostitutie, maar ook andere aspecten van de buurt (sociale 
omstandigheden, nieuwbouw) zijn aangepakt. Zonder verwijdering/verplaatsing van de 
raamprostitutie had echter geen stadsvernieuwing kunnen plaatsvinden en zou de 
leefbaarheid ook navenant minder sterk zijn toegenomen. Dit zal ook voor het A-kwartier 
gelden: naast sluiting c.q. verplaatsing van de raamprostitutie, moet ook blijvend worden 
opgetreden tegen drugshandel en –gebruik, terwijl gelijktijdig stadsvernieuwing dient plaats 
te vinden.  
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