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1. INLEIDING1 
 
 
 

In de periode 2001-2009 is de drugsoverlast en –criminaliteit in Venlo bestreden met 
het project Hektor. Door een driesporenbeleid (handhaving, vastgoed, coffeeshops) 
werd integraal de problematiek aangepakt. Tijdens deze projectperiode is Hektor 
verschillende keren op inspanningen, proces en resultaten geëvalueerd. In 2010 en 
2011 is de werkwijze van Hektor voortgezet in afwachting van landelijke 
beleidsontwikkelingen.  
 
Per 1 mei 2012 is in de drie zuidelijke provincies van Nederland (Zeeland, Noord-
Brabant en Limburg) de coffeeshopclub2 ingevoerd. Met het vaststellen van het 
nieuwe regeerakkoord in oktober 2012 is het Besloten club-criterium echter komen te 
vervallen. Per 1 januari 2013 is daarom landelijk alleen het Ingezetenen-criterium van 
kracht gegaan. 
 
Alvorens lokaal nieuw beleid te ontwikkelen heeft de gemeenteraad tijdens de 
vergadering van 24 april 2013 aangegeven graag een raadswerkgroep drugsbeleid in te 
stellen. Deze raadswerkgroep heeft inmiddels zeven drugsgerelateerde thema’s 
omschreven die de komende periode verder worden uitgewerkt. Eén van deze thema’s 
betreft een objectief onderzoek. In dit onderzoek dient een feitelijk beeld te worden 
gegeven van de huidige stand van zaken in Venlo met betrekking tot het drugs- en 
coffeeshopbeleid.  
 
Onderzoek stand van zaken drugsbeleid  
De gemeente Venlo heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL opdracht gegeven 
om onderzoek uit te voeren naar de stand van zaken van het drugsbeleid door 
grotendeels een replica uit te voeren van de vorige onderzoeken naar het Venlose 
drugsbeleid. In dit onderzoek zijn daarom zoveel mogelijk dezelfde indicatoren 
gebruikt als in de voorgaande metingen. In 2002 is een eerste meting uitgevoerd (over 
2001), waarin indicatoren zijn vastgesteld die geschikt zijn om de resultaten van 
Hektor te meten (Snippe en Bieleman 2002). Onder andere in 2006 (over 2005) is een 
vervolgmeting uitgevoerd, met dezelfde indicatoren (Snippe e.a. 2006). In de 
metingen voor de periode 2006-2009 zijn wederom dezelfde indicatoren gebruikt. De 
meeste recente meting dateert uit 2012 (Snippe e.a. 2012). De metingen zijn 
ingekaderd in een model, waarin duidelijk is weergegeven welke activiteiten zijn 
ingezet tegen welk probleem en tot welk resultaat de verschillende activiteiten geacht 
worden te leiden.  
                                                 
1 Delen van de inleiding zijn afkomstig uit de startnotitie van de gemeente Venlo. 
2 De coffeeshopclub bestond uit twee extra gedoogcriteria voor coffeeshops: 1. het Inge-
zetenen-criterium, geen toegang voor en verkoop aan anderen dan ingezetenen van Nederland; 
2. Het Besloten club-criterium, uitsluitend toegang voor en verkoop aan leden van de 
coffeeshops waarbij de leden worden gedocumenteerd in de vorm van een controleerbare 
ledenlijst. 
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Doel 
Tijdens een van de bijeenkomsten van de raadswerkgroep drugsbeleid, waar negen 
raadsleden aan deelnemen, is de onderzoeksopdracht geconcretiseerd. Besloten is een 
actualisering van het Hektor onderzoek ‘Hektor 2010-2011. Evaluatie aanpak 
drugsoverlast in Venlo’ uit te voeren (Snippe e.a. 2012).  
 
Het doel van dit onderzoek is inzicht te verschaffen in de Venlose situatie voor de 
huidige drugsoverlast naar aanleiding van de invoering van het B- en I- criterium per 1 
mei 2012, waarvan het B-criterium per 1 januari 2013 weer is ingetrokken. De 
volgende elementen dienen inzichtelijk te worden: 
• het effect dat de Venlose inspanningen tot nu toe heeft gehad; 
• de ontwikkelingen met betrekking tot het aantal straatdealers, de afkomst 

(woonplaats) en leeftijd; 
• de ontwikkelingen met betrekking tot de betrokkenheid van jongeren op de illegale 

drugsmarkt; 
• de onderlinge relatie tussen beide; 
• de ontwikkelingen met betrekking tot het coffeeshopbezoek; 
• het aantal en de locatie van de coffeeshops in relatie tot de huidige problematiek; 
• de mogelijkheden met betrekking tot de lokale toepassing van het 

ingezetenencriterium. 
 
 
1.1 Probleemstelling en onderzoeksvragen 
 
Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de probleemstelling als volgt kan worden 
omschreven: 
 

Wat zijn, naar aanleiding van de invoering van de coffeeshopclub per 1 mei 
2012, de ervaringen van de betrokkenen met de uitvoering van het drugs- en 
coffeeshopbeleid en welke resultaten zijn bereikt?  

 
Om bovenstaande probleemstelling te kunnen beantwoorden zijn de volgende 
onderzoeksvragen opgesteld: 
 

1. Is de beoogde aanpak gerealiseerd? 
2. Zijn de beoogde resultaten bereikt? 
3. Welke factoren hebben bijgedragen aan het behalen van de doelstellingen en 

wat waren faalfactoren? 
4. Wat zijn de ontwikkelingen met betrekking tot het coffeeshopbezoek onder 

ingezetenen van Nederland, de Venlose jeugd, de straatdealers in Venlo en 
een eventueel onderling verband hier tussen? 

5. Wat zijn de ontwikkelingen op de Duitse en Nederlandse drugsmarkt sinds de 
invoering van de coffeeshopclub in Nederland per 1 mei 2012? 

6. Zijn er mogelijkheden de successen van het gevoerde beleid de afgelopen 
jaren en het huidige kabinetsbeleid te verenigen in nieuw lokaal beleid? 
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1.2 Onderzoeksopzet  
 
De onderzoeksopzet is vergelijkbaar met de opzet van het onderzoek Evaluatie aanpak 
drugsoverlast in Venlo, Hektor 2010-2011 (Snippe e.a. 2012). Om zeker te zijn van 
een goede en correcte vergelijking zijn voor het huidige onderzoek dezelfde 
indicatoren gebruikt als in de vorige metingen. Om die goed te kunnen samenstellen 
en te vergelijken met eerdere metingen zijn in dit onderzoek dezelfde methoden en 
technieken gebruikt. 
 
Actualisering beleidsveronderstellingen 
Voor het actualiseren van de beleidsveronderstellingen zijn recente, relevante lokale 
en landelijke beleidsdocumenten en de uitwerkingen daarvan geanalyseerd. Daarnaast 
hebben aanvullende gesprekken plaatsgevonden met de personen (gemeente, politie, 
Openbaar Ministerie) die bij het opstellen van de lokale aanpak betrokken zijn 
geweest.    
 
Procesevaluatie 
Aan de hand van de door de onderzoekers opgestelde onderwerpenlijst 
(overeenkomstig die uit de vorige meting) zijn gesprekken gevoerd met medewerkers 
van gemeente, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, welzijnswerk (stichting 
Wel.kom), verslavingszorg (Vincent van Gogh Instituut) en de drie coffeeshops. 
Gevraagd is onder meer naar de uitvoering van activiteiten in 2012 en 2013, de 
kwaliteit van de samenwerking, de continuïteit van de aanpak, de knelpunten en de 
succes- en faalfactoren. Daarnaast heeft deskresearch plaatsgevonden. Er zijn 
beleidsplannen, projectverslagen en eerder uitgevoerde onderzoeken in Venlo en in 
andere (grens)gemeenten verzameld en bestudeerd.  

 
Resultaten 
Op basis van de bijstelling van de beleidsvoornemens is onderzocht in hoeverre de 
beoogde resultaten zijn gerealiseerd. Hiervoor zijn de gegevens voor de indicatoren uit 
eerdere metingen opnieuw verzameld en geanalyseerd. Hierbij is gebruik gemaakt 
van: registratiegegevens; enquêtes onder ondernemers en bewoners;  tellingen en 
observaties rondom coffeeshops; en enquêtes onder coffeeshopbezoekers. 
 
Registratiegegevens 
Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van dezelfde registratiegegevens van 
gemeente, politie, OM en Belastingdienst als bij de vorige meting. De uit de 
verzamelde gegevens samengestelde indicatoren zijn vergeleken met de data en 
indicatoren van 2010-2011 en eerder, waarmee ontwikkelingen goed in beeld zijn 
gebracht. De registratiegegevens in deze meting hebben betrekking op het gehele jaar 
2012. In verband met vergelijkingen met voorgaande metingen over gehele jaren zijn 
geen registratiegegevens voor (een deel van) 2013 opgevraagd. 
 
Enquête ondernemers en bewoners 
Overeenkomstig de vorige meting zijn uit het bedrijvenbestand van de gemeente Venlo 
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aselect 200 bedrijven uit de binnenstad getrokken. Aan de ondernemers is op briefpapier 
van de gemeente Venlo een brief overhandigd waarin het doel van het onderzoek wordt 
toegelicht en de komst van een medewerker van INTRAVAL voor het afnemen van een 
vragenlijst wordt aangekondigd. Er zijn 100 ondernemers geënquêteerd waarvan 
ongeveer de helft is gevestigd in Q4+ (Q4 + het begin van de Straelseweg en Helbeek).  
 
In voorgaande onderzoeken werden de resultaten gepresenteerd van de veiligheids-
monitor van Venlo om inzichtelijk te maken in hoeverre bewoners drugsoverlast 
ervaren. De resultaten van de laatste meting van deze veiligheidsmonitor zullen echter 
pas in 2014 beschikbaar zijn. Daarom is voor de ervaren drugsoverlast van bewoners 
wederom een enquête onder omwonenden van coffeeshops gehouden, vergelijkbaar 
met de meting die wij in de vorige evaluatie hebben uitgevoerd (Snippe e.a. 2012). 
Hierdoor is een vervolgmeting onder omwonenden mogelijk, waardoor drugsoverlast 
en onveiligheidsbeleving over een langere periode kunnen worden vergeleken. Onder 
ruim 102 bewoners rond de drie coffeeshops zijn in oktober 2013 telefonische 
enquêtes afgenomen. 
 
Tellingen en observaties 
De tellingen rond de coffeeshops zijn in september 2013 uitgevoerd op dezelfde wijze 
als de eerdere metingen van INTRAVAL (2009, 2012) die voor de evaluaties van 
Hektor zijn gebruikt. Op verschillende dagen (door de week en in het weekend) en 
tijdstippen (tussen openings- en sluitingstijd) zijn in totaal 151 tellingen uitgevoerd 
van het aantal coffeeshopbezoeken. Daarnaast is voorafgaand aan het tellen van 
bezoekers de omgeving van de coffeeshops geobserveerd. Hierbij is met name gelet 
op de aanwezigheid van voertuigen met een Duits kenteken. De observaties zijn 
bedoeld als extra informatie en ter ondersteuning van politiegegevens over 
drugsoverlast en drugshandel in de omgeving van de coffeeshops.   
 
Enquêtes coffeeshopbezoekers 
Naast tellingen zijn in dezelfde periode tevens face-to-face enquêtes afgenomen bij de 
bezoekers van de drie coffeeshops in Venlo. In totaal zijn 151 bezoekers op 
verschillende dagen en tijdstippen ondervraagd, gemiddeld zo’n 50 per coffeeshop. De 
respondenten zijn op willekeurige wijze geselecteerd, waardoor een goede 
dwarsdoorsnede van de coffeeshopbezoekers is verkregen. De vragenlijsten zijn eerder 
in Venlo onder bezoekers afgenomen. De vragenlijsten zijn wederom afgenomen door 
tweetalige onderzoekers in het Nederlands en Duits. Gevraagd is naar: leeftijd; 
geslacht; woonplaats; wijze van vervoer; bezoekfrequentie; eventuele bezoek aan 
meerdere coffeeshops op één dag; koopgedrag in en buiten (alleen gesteld aan 
softdrugstoeristen) coffeeshops; en mogelijk overlastgevend gedrag (parkeeroverlast, 
stankoverlast, rondhangen in omgeving van coffeeshop).  
 
Advisering 
Voor de vraag naar de mogelijkheden om de successen van het gevoerde beleid en de 
huidige kabinetsplannen te verenigen in een nieuw lokaal beleid zijn onder meer met de 
burgemeester, de raadswerkgroep, de politie en het Openbaar Ministerie gesprekken 
gevoerd. 
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Omdat de problematiek in gemeenten niet overal hetzelfde is en de situatie in Venlo op 
het gebied van drugsbeleid redelijk uniek mag worden genoemd is onderzocht wat de 
consequenties van de nieuwe kabinetsplannen voor Venlo zijn en wat dit betekent voor 
belangrijke pijlers onder het lokale drugsbeleid, met name handhaving. Het Venlose 
drugsbeleid kenmerkt zich al jaren door een gezamenlijke aanpak waarbij men op 
daadkrachtige wijze koste wat kost de drugsoverlast wenst terug te dringen. Nu na 
jarenlang intensieve samenwerking op het gebied van handhaving, een uitgebalanceerd 
coffeeshopbeleid en de herontwikkeling van de binnenstad is bereikt, moet worden 
opgepast dat de doelstellingen van de afgelopen jaren behouden blijven en zo mogelijk 
verder versterkt en niet door landelijk beleid wordt belemmerd. Nagegaan is hoe de 
succesfactoren van Hektor kunnen worden gecombineerd met de nieuwe landelijke 
richtlijnen.  
   
 
1.3 Indeling rapport 
 
In het volgende hoofdstuk komt de beoogde aanpak van het drugsbeleid in Venlo aan 
de orde. Hoofdstuk drie bespreekt het verloop van de uitvoering van het project 
(proces). In hoofdstuk vier worden de inspanningen (output) beschreven. Hoofdstuk 
vijf behandelt de resultaten (outcome). De bevindingen van hoofdstuk twee tot en met 
vijf zijn gebaseerd op de bestudeerde documenten, de verzamelde registratiegegevens, 
tellingen en enquêtes onder coffeeshopbezoekers, de enquêtes onder bewoners en 
ondernemers en de interviews met vertegenwoordigers van betrokken organisaties. 
Ten slotte worden in hoofdstuk zes de conclusies en aanbevelingen besproken.  
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2. BELEIDSVERONDERSTELLINGEN VENLO 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden de beleidsveronderstellingen van de drugsaanpak in Venlo in 
2012 besproken. Ten opzichte van de voorgaande jaren 2010 en 2011 zijn deze nagenoeg 
ongewijzigd gebleven.. Dit hoofdstuk is dan ook grotendeels gebaseerd op de vorige 
evaluatie (Snippe e.a. 2012). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een schematisch 
overzicht van de huidige beleidsveronderstellingen.  
 
 
2.1 Projectplannen 
 
Met de opkomst van het gebruik van hasj en marihuana in de jaren ’70 kwamen behalve 
kooptoeristen ook drugstoeristen vanuit Duitsland naar Venlo. Deze aantallen zijn door 
de jaren heen gestegen tot enkele duizenden per dag. Hiermee steeg ook de overlast door 
drugshandel en -gebruik, met name in de binnenstad. Om deze overlast aan te pakken is 
het driesporen beleid Hektor uitgevoerd.  
 
Het Hektor programma heeft in de periode 2001-2011 tot duidelijk zichtbare resultaten 
geleid. Uit de evaluaties die de afgelopen tien jaar zijn uitgevoerd blijkt dat de overlast 
steeds verder is afgenomen (Snippe e.a. 2004, 2005, 2006, 2010 en 2012). 
Overlastgevende personen zijn aangehouden en drugspanden zijn gesloten. Het totaal 
aantal drugspanden in Venlo dat is gesloten vanwege drugshandel of wietteelt is sinds de 
start van de stadsbrede aanpak in 2007 gestegen. In de jaren 2010 en 2011 heeft die 
stijging zich doorgezet. Deze toename is vooral een gevolg van de toegenomen aandacht 
voor de hennepteelt. Er zijn vooral panden gesloten vanwege de teelt van hennep. In 
2011 zijn in de BVH-registratie van de politie voor het eerst sinds de start van Hektor 
geen dealpanden en straatdealers meer aangetroffen (Snippe e.a. 2012).  
 
Met name in het Q4 gebied, de Straelseweg en de omgeving van Venlo-Zuid is de 
handhaving intensief geweest. Door de verplaatsing eind 2004 van twee coffeeshops van 
de binnenstad naar de periferie is het aantal softdrugsklanten vooral in Q4 sterk 
afgenomen (Snippe e.a. 2006). De openbare ruimte wordt sindsdien weer meer en meer 
in bezit genomen door bewoners en bezoekers van de binnenstad (Snippe e.a. 2005). Dit 
beeld heeft zich de jaren daarna gecontinueerd en versterkt. 
 
De overgang van een projectmatige aansturing van Hektor naar een inbedding van de 
gemeentelijke taken in de staande organisatie heeft in 2005 zonder veel problemen 
plaatsgevonden. In het Projectplan 2007-2009 hebben de sporen tot en met 2009 eigen 
doelstellingen gekregen, die als lijnactiviteit in de organisaties zijn uitgevoerd. In 2009 
heeft de gemeenteraad van Venlo besloten om het jaar 2010 een overgangsjaar te laten 
zijn. In dat jaar is op dezelfde wijze samengewerkt als in de periode 2007-2009 bij de 
bestrijding van overlast door drugshandel. De bedoeling was om in 2011 een nieuw 
drugsbeleid vast te stellen. Door de ingrijpende ontwikkelingen van het landelijke drugs- 
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en coffeeshopbeleid is besloten in 2011 geen nieuw beleid te ontwikkelen. In afwachting 
van deze ontwikkelingen is de werkwijze van Hektor in 2011 gecontinueerd. De nadruk 
van het beleid is echter, met het oog op de landelijke ontwikkelingen en het naar 
aanleiding hiervan vaststellen van de nieuwe kaders 2011-2020, verschoven naar het 
verminderen van het drugstoerisme. De kaders van het drugsbeleid beogen een 
vermindering van het drugstoerisme en tevens een daling van de drugsoverlast. Daarnaast 
wordt een daling van onveiligheidsgevoelens, een verstoring van de drugsketen en een 
verbetering van het imago van Venlo beoogd. Het drugsbeleid is uitgewerkt in 3 thema’s, 
te weten:  
• Beleidsregels ter voorkoming en bestrijding van drugsoverlast, -handel en – 

productie: de beleidsregels zijn onderverdeeld in 3 categorieën: coffeeshops, 
andere lokalen en woningen, hennepteelt. Per categorie is omschreven wat de 
consequenties zijn van een bepaalde overtreding die voor de eerste keer begaan 
wordt voor de tweede keer en iedere volgende keer. 

• Plan van aanpak hennepteelt: beoogd wordt een integrale werkwijze onder regie 
van de gemeente, waarbij een strafrechtelijke ontmanteling onder leiding van het 
OM die door de politie wordt uitgevoerd. Aan de overige partners wordt relevante 
informatie verstrekt zodat in ruime mate interventie strategieën kunnen worden 
toegepast om een einde te maken aan overlastgevende en gevaarzettende 
hennepkweek. 

• Plan van aanpak drugspreventie: behalve bestaande maatregelen (Kloeken en 
Blowen) worden in het preventiestuk ook enkele suggesties voor nieuwe 
mogelijkheden geboden. Doel is het voorkomen en beperken van 
gezondheidsrisico’s van alcohol- en druggebruik voor het individu en zijn directe 
omgeving en tevens het beperken van risico op alcohol- en druggerelateerde 
maatschappelijke overlast.  

 
De verdere invulling en concretisering van het beleid is echter lange tijd uitgesteld, mede 
vanwege de aankondiging van de invoering van nieuwe landelijke regelgeving voor 
coffeeshops.  
 
 
2.2 Bestrijding drugsoverlast  
 
De bestrijding van de drugsoverlast richt zich op overlast rond coffeeshops, illegale 
verkoop vanuit panden en hennepteelt.  
 
Coffeeshopbeleid 
De belangrijkste doelstelling van het coffeeshopbeleid is om de overlast van de handel 
in en het gebruik van cannabis te beperken en beheersbaar te houden. Bij de start van 
Hektor is gesteld dat dit doel kan worden bereikt door het aantal gedoogde coffeeshops 
bij wijze van experiment met twee perifeer gelegen verkooppunten uit te breiden. Met 
die uitbreiding werd beoogd de bezoekersstromen af te buigen en qua omvang te 
reduceren. De bestaande coffeeshops in de binnenstad zouden ten behoeve van de lokale 
vraag gehandhaafd moeten blijven. In 2004 is echter besloten tot uitplaatsing van twee 
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gedoogde coffeeshop uit het gebied Q4 naar de periferie (Bevrijdingsweg). Deze 
verplaatsing, die in november 2004 zijn beslag heeft gekregen, kan niet als invulling van 
dit experiment worden gezien, ofschoon met de verplaatsing wel (deels) aan de opdracht 
die ten grondslag ligt aan de doelstelling is voldaan. Door de vestiging van de beide 
verkooppunten in de periferie zijn bestaande bezoekersstromen richting gedoogde shops 
in Q4 afgebogen naar de nieuwe locatie.  
 
Naar aanleiding van een onderzoek naar de verplaatsingseffecten van twee 
coffeeshops vanuit de binnenstad naar de periferie hebben het College van B&W en 
de gemeenteraad geconcludeerd dat de voorkeur uitgaat naar handhaving van de 
huidige situatie (gemeente Venlo 2007).  
 
Landelijke ontwikkelingen1  
Daarnaast blijft evenals in de voorgaande Hektorperiodes het beleid van de landelijke 
overheid van belang. De doelen van het huidige coffeeshopbeleid zijn door de 
Minister van Veiligheid en Justitie in de ‘Drugsbrief’ van mei 2011 aan de Tweede 
Kamer als volgt omschreven: ‘om overlast en criminaliteit die verband houden met 
coffeeshops en de handel in verdovende middelen tegen te gaan, zal een einde worden 
gemaakt aan het huidige ‘open-deur-beleid’ van de coffeeshops. Coffeeshops moeten 
kleiner en beheersbaar worden gemaakt. (…) De aantrekkingskracht van het 
Nederlandse drugsbeleid op gebruikers afkomstig uit het buitenland moet worden 
teruggedrongen. Coffeeshops worden klein en besloten en zullen zich in hun verkoop 
moeten gaan richten op de lokale markt. De handel in drugs is vergroot, 
geprofessionaliseerd en vercommercialiseerd. De aanpak georganiseerde 
(drugs)criminaliteit moet dan ook worden geïntensiveerd’ (Tweede Kamer, 2010–
2011, 24 077, nr. 259). 
 
Op 1 januari 2012 is het Nederlandse coffeeshopbeleid aangescherpt. In de 
Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie werden twee nieuwe 
gedoogcriteria voor coffeeshops toegevoegd: het Besloten club-criterium (B-
criterium) en het Ingezetenen-criterium (I-criterium). In oktober en december 2011 
zijn deze nieuwe criteria uitgewerkt in brieven aan de Tweede Kamer, met een 
tijdspad erbij (Tweede Kamer 2011-2012, 24 077-265, oktober 2011 en Tweede 
Kamer 2011-2012, 24 077-267, december 2011). Het B-criterium hield in dat 
coffeeshops uitsluitend toegang mogen verlenen en verkopen aan leden van de 
coffeeshop, waarbij bepaald was dat de coffeeshop in één kalenderjaar maximaal 
2.000 lidmaatschappen mag uitgeven en dit documenteert in de vorm van een 
controleerbare ledenlijst. Het I-criterium hield in dat lidmaatschap van de coffeeshop 
uitsluitend toegankelijk is voor ingezetenen van Nederland van 18 jaar en ouder 
(Aanwijzing Opiumwet, januari 2012). 
 

                                                 
1 Delen van de tekst uit onderstaande alinea’s zijn eerder verschenen in het rapport ‘Het 
Besloten club- en het Ingezetenen-criterium voor coffeeshops (Van Ooyen-Houben, Bieleman 
en Korf 2013). 
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Per 1 januari 2012 maakten het Besloten club-criterium en het Ingezetenen-criterium 
deel uit van de gedoogcriteria voor coffeeshops in de Aanwijzing Opiumwet. De 
daadwerkelijke handhaving van de nieuwe criteria was gefaseerd gepland. Per 1 mei 
2012 startten Limburg, Noord-Brabant en Zeeland, met uitzondering van het 
maximum ledenaantal van 2000. Per 1 januari 2013 zouden de andere provincies 
volgen. Dan zou ook het maximumaantal van 2.000 leden in het hele land ingaan 
(Tweede Kamer 2011-2012, 24 077-267, december 2011).  
 
Het B-criterium is inmiddels vervallen. In het Coalitieakkoord van het kabinet Rutte 
II, dat in oktober 2012 aantrad, werd dit aangekondigd (‘Bruggen slaan’, oktober 
2012). In november 2012 liet de Minister van Veiligheid en Justitie dit aan de Tweede 
Kamer en aan de burgemeesters weten (Tweede Kamer 2012-2013, 24 077-293, 
november 2012). Vanaf 1 januari 2013 komt het B-criterium niet meer voor in de 
Aanwijzing Opiumwet. Het I-criterium is in aangepaste vorm doorgezet en geldt vanaf 
dat moment voor het hele land. 
 
Het I-criterium houdt in dat alleen ingezetenen van Nederland toegang tot de 
coffeeshop hebben en dat uitsluitend aan ingezetenen van Nederland softdrugs kan 
worden verkocht.   De coffeeshophouder dient vast te stellen dat degene die hij 
toegang verleent tot de coffeeshop en aan degene aan wie hij verkoopt, ingezetene van 
Nederland is. Het tonen van een geldig identiteitsbewijs of verblijfsvergunning in 
combinatie met een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) zijn 
instrumenten waarmee de coffeeshophouder het ingezetenenschap kan vaststellen 
(Tweede Kamer 24 077, nr. 265).   
 
De handhaving van het Ingezetenen-criterium is op 1 januari 2013 gestart, maar 
geschiedt in overleg met betrokken gemeenten en zo nodig gefaseerd waarbij wordt 
aangesloten bij het lokale coffeeshop- en veiligheidsbeleid zodat er sprake is van 
lokaal maatwerk. Afstemming over lokaal maatwerk vindt plaats in de lokale driehoek 
(Tweede Kamer 24077, nr. 293). 
 
Handhaving 
De gemeente Venlo, het arrondissementsparket Roermond van het Openbaar 
Ministerie (OM), de regionale politieeenheid Limburg en de belastingdienst Limburg 
werken binnen het handhavingsspoor samen aan het verbeteren van de veiligheid en 
leefbaarheid in Venlo. Als gevolg van de drugshandel heeft de overlast en criminaliteit 
een onevenredig grote invloed op de veiligheid en leefbaarheid in Venlo. In de periode 
van 2001 tot en met 2005 is gebleken dat de integrale aanpak van de overlast en 
criminaliteit en de aanpak van bestuurlijke en fiscale handhavingstekorten door een 
afgestemde inzet van bestuurlijke, politiële, justitiële, en fiscale bevoegdheden en 
instrumenten effectief en efficiënt is gebleken (Snippe e.a. 2006).  
 
In het Projectplan Hektor 2007-2009 wordt onder de gezamenlijke aanpak van de 
genoemde handhavingstekorten het volgende verstaan:  
• het beperken van drugsoverlast en -criminaliteit rond de gedoogde coffeeshops in 

Venlo; 
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• het aanpakken van drugsoverlast en –criminaliteit in wijken en buurten in Venlo;  
• het ontmantelen en/of ontregelen van criminele samenwerkingsverbanden die zich 

in Venlo bezig houden met de handel in verdovende middelen (met name soft 
drugs);  

• het reduceren van het aantal drugstoeristen dat Venlo bezoekt. 
    
Voor 2012 is deze aanpak gecontinueerd. Het handhavingsbeleid of onderdelen 
daarvan, wordt met enige regelmaat aangepast naar aanleiding van gewijzigde 
inzichten of nieuwe wetgeving. De handhaving heeft zich voornamelijk gericht op het 
reduceren van de aanbodzijde van de drugshandel. Hieronder wordt verstaan het 
aanpakken van drugspanden, straatdealers en runners in de gemeente Venlo en het 
aanpakken van de zogenoemde midden-criminaliteit. Hieronder volgt een overzicht 
van de activiteiten die worden voortgezet. 
 
Bibob 
Drugsoverlast en -criminaliteit door vergunningen aan drugsgerelateerde bedrijven 
(drank- en horecawet en exploitatievergunningen aan horecabedrijven, coffeeshops en, 
head-, smart-, en growshops) en aan drugsgerelateerde personen en gebouwen 
(bouwvergunningen) worden preventief en repressief aangepakt door te screenen op 
grond van de wet Bibob. 
 
Pandenaanpak 
Drugsoverlast en –criminaliteit worden ook repressief aangepakt door een strikt 
gemeentelijke controle en handhavingsbeleid op drugsgerelateerde openbare inrichtingen, 
woningen, kamerverhuurbedrijven en personen. Dit gebeurt door medewerkers van de 
afdelingen Stadstoezicht, Stedelijke Ontwikkeling, Bouwen Wonen en Leefomgeving, 
Sociale Zaken en Bestuurs- en Managementondersteuning. In de gevallen waarbij dat 
mogelijk is volgt bestuurlijke handhaving na bestuurlijke en/of strafrechtelijke 
interventies. Waar nodig vinden controles plaats door medewerkers van de gemeente en 
de politie gezamenlijk.  
 
Straatteam 
Drugsoverlast veroorzaakt door personen, op locaties en vanuit panden wordt repressief 
aangepakt door de politie. Het Straatteam werkt stadsbreed, maar wordt tevens in de 
regio ingezet. Drugszaken worden in heel Venlo in samenwerking met de betreffende 
basiseenheden opgepakt. Speerpunt bij de aanpak is dat geld of goederen verkregen met 
de handel in verdovende middelen ter ontneming of bij verbeurdverklaring in beslag 
worden genomen. Er geldt in Venlo een zero-tolerance beleid ten aanzien van softdrugs, 
hetgeen betekent dat alle vormen van drugsoverlast direct worden aangepakt. 
 
Rechercheonderzoeken 
De drugscriminaliteit, vooral de grootschalige handel in verdovende middelen vanuit 
Venlo naar Duitsland die gekarakteriseerd wordt als middencriminaliteit, wordt door het 
rechercheteam aangepakt. De onderzoeken zijn voor een belangrijk deel gericht op het 
ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel. Financiële rechercheurs van het 
Bureau Financiële Ondersteuning (BFO) houden zich met deze zaken bezig.  
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2.3 Integrale aanpak hennepteelt 
 
Sinds 1 januari 2011 geldt een integrale aanpak van de hennepteelt, waarbij 
strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke maatregelen gecombineerd en 
in samenhang worden ingezet. Onder regie van de gemeente Venlo werken politie, OM, 
Belastingdienst, woningcorporaties, UWV, sociale dienst en netwerkbeheerder Enexis 
hier gezamenlijk aan. De partijen maken gebruik van hun (wettelijke) mogelijkheden: de 
politie maakt proces-verbaal op en ontneemt het wederrechtelijk verkregen voorddeel uit 
de hennepteelt; de gemeente sluit bestuursrechtelijk panden op grond van artikel 13b 
van de Opiumwet en legt dwangsommen op; het OM vervolgt de georganiseerde 
misdaad achter de hennepteelt; de Belastingdienst legt naheffingsaanslagen op voor niet 
opgegeven inkomsten uit hennepteelt; woningcorporaties ontbinden de 
huurovereenkomst; UWV en sociale recherche vorderen ten onrechte genoten 
uitkeringen terug. In een maandelijks casusoverleg, waarin alle partijen zijn 
vertegenwoordigd, worden nieuwe en in onderzoek zijnde casussen besproken en 
informatie gedeeld.     
 
Limburgse pilot gereguleerde wietteelt 
Tijdens een bestuurlijk overleg tussen de burgemeesters van de acht coffeeshop-
gemeenten van Limburg in mei 2012, hebben de burgemeesters van Venlo, Heerlen en 
Roermond de taak op zich genomen met een voorstel te komen voor een pilot 
gereguleerde wietteelt namens de acht gemeenten.2 
  
In juni 2013 hebben de drie genoemde burgemeesters gezamenlijk de doelen van een 
pilotvoorstel bepaald (in willekeurige volgorde):  
• Het voorstel dient de volksgezondheid ten goede te komen;  
• De overlast in de wijken dient ermee teruggedrongen te worden;  
• De coffeeshophouders dient een uitweg geboden te worden uit de criminele 

netwerken en deze netwerken door de pilot te ontmoedigen;  
• De bescherming en normalisering van de coffeeshop als onderneming;  
• Een deel van de winst voor de coffeeshop dient ingezet te worden voor voorlichting 

ter ontmoediging van softdruggebruik;  
• De export dient te verminderen door de regulering van de wietteelt. 
 
De drie gemeenten zullen de komende maanden middels literatuurstudie, 
deskundigenbevraging, verkenning van de (juridische) mogelijkheden onderzoek doen 
en vervolgens met een advies voor het meest haalbare voorstel komen. In oktober 2013 
zijn de gemeenteraden van de acht coffeeshopgemeenten van Limburg geïnformeerd 
over de stand van zaken met betrekking tot het Limburgse voorstel cannabisteelt. 
Vervolgens is namens de acht coffeeshopgemeenten een pilotvoorstel aan de minister 
gestuurd. Minister Opstelten heeft voor een mogelijke pilot gereguleerde wietteelt een 
aantal kaders bepaald. De kaders zijn dat er voor de uitvoering van de voorstellen geen 

                                                 
2 Brief van de burgemeester van Venlo, burgemeester van Heerlen en burgemeester van 
Roermond aan de overige burgemeesters van de Limburgse coffeeshopgemeenten.  



Beleidsveronderstellingen Venlo  13 

wetsvoorstel nodig mag zijn. Ingediende voorstellen worden eind 2013 beoordeeld en 
van een advies aan de Tweede Kamer voorzien. Vooraf heeft de minister overigens al 
aangegeven in algemene zin geen voorstander te zijn van de regulering van wietteelt. 
 
 
2.4 Preventiebeleid jongeren 
 
Begin 2010 is het Venlose alcohol- en drugsbeleid ‘Kloeken en blowen’ voor de periode 
2010-2015 vastgesteld. Binnen dit beleid is specifieke aandacht voor alcohol- en 
drugspreventie gericht op jongeren. De belangrijkste doelstelling van dit beleid is het 
voorkomen en beperken van gezondheidsrisico’s van alcohol- en druggebruik voor het 
individu en zijn directe omgeving èn het beperken van risico op alcohol- en 
druggerelateerde maatschappelijke overlast. Dit is verder uitgewerkt in de volgende 
deeldoelstellingen: 
• het drank- en druggebruik onder de jongeren neemt af; 
• minder jongeren beginnen met druggebruik; 
• het aantal jongeren dat voor het 16e jaar begint met drinken neemt af; 
• jongeren zijn beter op de hoogte van de schadelijke gevolgen van alcohol- en 

druggebruik; 
• afname van de tolerantie bij ouders/verzorgers ten opzichte van alcohol- en 

druggebruik door hun kinderen. 
 
Betrokken partijen 
Verschillende instellingen realiseren diverse activiteiten op dit terrein. De 
Gemeenschappelijke GezondheidsDienst Limburg-Noord (GGD) geeft op scholen 
voorlichting over alcohol- en drugsgebruik. Op scholen wordt in een aantal lessen 
aandacht besteed aan de gevolgen van alcohol- en druggebruik. Verder zijn er 
ouderavonden op scholen, nemen scholen incidenteel deel aan speciale 
voorlichtingsacties en zijn er kluisjescontroles. Daarnaast spreken medewerkers van de 
scholen met preventiemedewerkers van de GGD en het Vincent van Gogh Instituut 
(VVGI) over (de gevolgen van) alcohol- en drugsgebruik.  
 
Door preventiewerkers van het VVGI worden eveneens (individuele) voorlichting- en 
preventiegesprekken met jongeren gevoerd. Deze gesprekken vinden zowel op kantoor 
als op andere plekken (straat, scholen, jongerencentra, bij jongeren thuis) plaats. De 
communicatie is niet alleen gericht op de jongeren zelf, maar ook op ouders, scholen en 
sportverenigingen.  Jongeren met verslavingsproblematiek worden intern doorverwezen 
naar verslavingszorgmedewerkers van het VVGI. Bovendien zijn medewerkers van het 
VVGI aanwezig op evenementen en festivals, terwijl ook trainingen worden gegeven in 
het uitgaansleven.3 Tevens kunnen drugsgebruikers hun drugs laten testen bij het VVGI. 

                                                 
3 Hierbij moet worden gedacht aan trainingen die op landelijk niveau zijn ontwikkeld door het 
het Trimbos Instituut, zoals: de training Eerste Hulp bij Drank- en Drugsincidenten in het 
uitgaanscircuit (EHBDu) en de cursus Barcode - een cursus voor horecapersoneel over omgaan 
met alcohol en drugs in de horeca.  
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Wanneer deze testen wijzen op een acuut risico voor de volksgezondheid kan volgens 
een Red Alert procedure een waarschuwingsactie voor drugsgebruikers worden opgezet.  
 
De politie heeft vooral een signalerende functie. Signalen van ontwikkelingen op straat 
worden doorgegeven aan de preventiemedewerkers van het VVGI. Daarnaast zijn 
jongerenwerkers van welzijnsorganisatie Wel.kom en straatcoaches van de gemeente 
Venlo actief op straat en in jongerencentra met het voorlichten en aanspreken van 
jongeren en het signaleren van ontwikkelingen op straat.  
 
 
2.5 Schematisch overzicht beleidsveronderstellingen 
 
In figuur 2.1 worden schematisch de beleidsveronderstellingen voor de bestrijding van 
de drugsoverlast in 2012 gepresenteerd. Het betreft hier de veronderstellingen die 
reeds in eerdere evaluatierapporten zijn geëxpliciteerd (Snippe e.a. 2005; Snippe e.a. 
2006; Snippe e.a. 2010; Snippe e.a. 2012).  
 
Voortzetting 2012 
Mede door landelijke ontwikkelingen op het gebeid van het coffeeshopbeleid is de 
concretisering van het lokale beleid uitgesteld. De aanpak die in de 2010 en 2011 is 
gecontinueerd geldt ook voor 2012.  In 2010 en 2011 is met name ingezet op het spoor 
handhaving. Gemeente, OM, politie en Belastingdienst werken evenals voorgaande 
jaren nauw samen om de drugsoverlast te reduceren en onder controle te houden. 
Bibob, pandenaanpak, straatteam en rechercheteam zijn op vergelijkbare voet als in de 
voorgaande periode met de bestrijding van de drugsoverlast aan de slag gegaan. 
 
Randvoorwaarden 
De veronderstellingen in figuur 2.1 gaan er van uit dat de aanpak van drugsoverlast tot 
positieve resultaten zal leiden. De inzet van financiële middelen en menskracht is alleen 
zinvol wanneer wordt voldaan aan een aantal randvoorwaarden. Zo is de inzet en 
samenwerking sterk afhankelijk van voldoende politiek draagvlak. Keuzes ten aanzien 
van (de uitvoering van) de handhaving en keuzes op het gebied van het coffeeshopbeleid 
staan of vallen met voldoende draagvlak in de gemeenteraad en onder bestuurders. Een 
succesvolle uitvoering van de drugsaanpak is tevens afhankelijk van voldoende 
financiële middelen, voldoende menskracht en een praktisch uitvoerbaar tijdsplan. Voor 
de coördinatie van het programma is verder een goede samenwerking essentieel. 
 

Exogene factoren 
Verder spelen in de aanpak van drugsoverlast in Venlo nog enkele exogene factoren 
een rol die van invloed kunnen zijn op de activiteiten en de uitkomsten (Snippe e.a. 
2005). De vraag naar softdrugs en het drugsbeleid in Duitsland zijn ten opzichte van 
de voorgaande perioden (2001-2012) niet wezenlijk gewijzigd. Wel wezenlijk 
veranderd is het cannabisbeleid in Nederland. De organiseerde drugshandel in Venlo is 
in voorgaande jaren wel aangepakt, maar de criminele samenwerkingsverbanden en de 
infrastructuur voor drugshandel is niet daadwerkelijk is beïnvloed (Snippe en Bieleman 
2008).  
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Figuur 2.1 Schematisch overzicht beleidsveronderstellingen Venlo aanpak drugsoverlast       
2012-2013 

 

Probleem 
Drugsoverlast en drugscriminaliteit in de binnenstad van Venlo 
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belastingdienst 

 
Exogene factoren 
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Nederland 
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• Vraag naar softdrugs 
• Georganiseerde 
criminaliteit 
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• Instellen nieuwe werkverbanden en projectstructuur 
• Bevorderen samenwerking betrokken organisaties (projectsturing) 
• Versterking van betrokken diensten en organisaties 
• Afstemmen en uitvoeren van beleid 
• Afstemming en verankering in staande organisaties 
• Aanpak georganiseerde drugshandel 
• Stadsbrede aanpak drugsoverlast 
• Beïnvloeden vraag Duitse drugstoeristen 

 Randvoorwaarden 
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• Aanpak hennepteelt 
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ruimte en drugspanden 
• Bestuurlijke handhaving openbare 
ruimte en drugspanden 
• Aanpak middencriminaliteit 
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 Coffeeshopbeleid 
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 Preventiebeleid jongeren 
• Voorlichting op scholen 
• Individuele voorlichting- en 
preventiegesprekken met 
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scholen  en sportverenigingen) 
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drugsgebruik 
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 Beoogde uitkomst bestrijding drugsoverlast   
• Verdere afname drugsoverlast en afname drugscriminaliteit 
• Voorkomen nieuwe drugspanden 
• Toename ontneming wederrechtelijk verkregen vermogen uit drugshandel 
• Afname criminele samenwerkingsverbanden 
• Minder drugstoeristen in de binnenstad 
• Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in Venlo 
• Verminderen drugsoverlast in heel Venlo 
• Afname drugstoeristen, minder drugsoverlast 
• Beperken/voorkomen gezondheidsrisico’s middelengebruik jongeren 

 
Beoogde (uiteindelijke) uitkomsten 

• Verbeteren economische positie Venlo 
• Verbeteren imago Venlo 
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3. PROCES 
 
 
 

Het projectplan Hektor 2006 en het projectplan 2007-2009 kennen een aantal 
aanvullingen op de eerdere Hektor-plannen. Sinds 2007 zijn er geen wezenlijke  
inhoudelijke wijzigingen in de plannen meer aangebracht. Wel zijn enkele accenten in 
de aanpak verlegd. In dit hoofdstuk wordt op basis van schriftelijke bronnen en 
gesprekken met sleutelinformanten ingegaan op de ontwikkelingen die in 2012 hebben 
plaatsgevonden. Allereerst wordt aandacht besteed aan de organisatiestructuur. In de 
paragrafen twee en drie wordt het verloop (proces) van respectievelijk het 
handhavingspoor en het coffeeshopspoor besproken. De laatste paragraaf gaat in op 
het preventiebeleid dat is gericht op jongeren. 
 
 
3.1 Organisatiestructuur 
 
Sinds 1 juni 2009 is het Hektor-programma volledig ingebed in de staande 
organisaties. De projectleider Veiligheid en Handhaving van de gemeente Venlo is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het drugsbeleid en adviseert de Stuurgroep 
Veiligheid en het bestuur. De samenhang tussen de sporen wordt op bestuurlijk niveau 
bewaakt door het College van Burgemeester en Wethouders.   
 
Handhavingspoor 
De directe aansturing van de handhaving van de drugscriminaliteit vindt in 2012, 
evenals de voorgaande jaren, plaats in het handhavingsoverleg, terwijl de operationele 
of tactische keuzes voor de aanpak vaak worden gemaakt in het Van Bommels-
laboratorium (VBL). Het VBL en het Handhavingsoverleg komen onder 
voorzitterschap van de projectleider Veiligheid en Handhaving van de gemeente 
bijeen om op tactisch en operationeel niveau afspraken te maken over het handhaven 
van de drugsoverlast en -criminaliteit. De aansturing van de handhaving van de 
openbare orde en veiligheid voornamelijk gerelateerd aan drugs vindt plaats in het 
Handhavingsoverleg Hektor. 
 
In de overleggen (Van Bommelslaboratorium en Handhavingsoverleg Hektor) worden 
afspraken gemaakt tussen partijen over de inspanningen die worden gepleegd en de 
resultaten die worden nagestreefd. De inspanningen en resultaten zijn afgestemd op de 
beschikbare middelen.  
 
Coffeeshopspoor 
De aansturing van het coffeeshopspoor geschiedt door de projectleider coffeeshop-
beleid. Deze projectleider neemt deel aan het zogenoemde Coffeeshophoudersoverleg 
dat twee maal per jaar plaatsvindt.  
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3.2 Handhavingsspoor 
 
De uitvoering van de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving is in hoofdlijnen 
ongewijzigd gebleven. In deze paragraaf wordt het verloop (proces) van het 
handhavingsspoor besproken.  
 
Bij de start van Hektor is een intensieve samenwerking tussen de gemeente, politie, 
het OM en de belastingdienst op gang gekomen. Door de beschikbare financiële 
middelen van het Rijk was het mogelijk om langdurig extra capaciteit vrij te maken 
voor de aanpak van drugsoverlast en –criminaliteit. De samenwerking tussen deze 
partijen is vastgelegd in een convenant. Daarnaast is een privacyreglement opgesteld 
zodat de partijen informatie met elkaar kunnen delen. Het privacyreglement is 
aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).  
 
Van Bommelslaboratorium en Handhavingsoverleg  
De kern van de samenwerking tussen de betrokken partijen ligt in twee praktische en 
op de uitvoering gerichte overleggen. Het Handhavingsoverleg is onder 
voorzitterschap van de projectleider Veiligheid en Handhaving van de gemeente 
tweewekelijks bijeen geweest om op tactisch en operationeel niveau afspraken te 
maken over het handhaven van de drugsoverlast en –criminaliteit. In het 
Handhavingsoverleg ligt de nadruk op informatie uitwisseling en het maken van 
praktische afspraken om de overlastgevende panden en de hennepteelt aan te pakken. 
Sinds 2012 is het Regionaal Interventie en Expertise Centrum Limburg (RIEC) 
deelnemer van het Handhavingsoverleg.  
 
In het Van Bommelslaboratorium (VBL) worden aandachtspanden en aandachtsperso-
nen besproken en wordt een strategie bepaald. De voortgang van de opsporings-
onderzoeken speelt een belangrijke rol bij de keuze voor de verdere aanpak. Hierbij 
wordt voortdurend de afweging gemaakt welke aanpak het meeste rendement zal 
opleveren. In het ene geval is dat een bestuursrechtelijke en in het andere geval een 
strafrechtelijke aanpak. In 2011 is de frequentie van het overleg in het VBL 
teruggebracht naar een keer per maand. Die frequentie is in 2012 in eerste instantie 
aangehouden. Naarmate het jaar vordert neemt de frequentie verder af. Sinds 
november 2012 is er geen overleg meer geweest.    
 
Bestuurlijke handhaving 
Eén van de bestuurlijke maatregelen is het sluiten van panden. Deze vorm van 
bestuurlijke handhaving is in 1998 gestart en in 1999 geïntensiveerd, nadat de wettelijke 
instrumenten in de vorm van de Wet Victoria en de Wet Damocles beschikbaar 
kwamen. De aanpak richt zich op panden waarvan door de politie is vastgesteld dat er in 
drugs wordt gehandeld, veelal op basis van observaties en aanhoudingen van kopers van 
softdrugs door het straatteam. De werkwijze bij de bestuurlijke aanpak is dat de 
eigenaren van panden, waarvan door de politie is vastgesteld dat er in drugs wordt 
gehandeld, worden aangeschreven en gewaarschuwd dat het pand op last van de 
burgemeester wordt gesloten indien de handel in drugs vanuit dit pand wordt voortgezet. 
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De eigenaren zijn veelal particulieren, maar er zijn ook eigenaren van ondernemingen 
(BV’s en holdings) en woningcorporaties gewaarschuwd, die panden verhuren waarvan 
is vastgesteld dat er in drugs wordt gehandeld of wiet wordt gekweekt.  
 
In 2009 is besloten strenger op te treden tegen illegale verkooppunten. Geconstateerd 
werd dat in de binnenstad goede resultaten zijn behaald met het sluiten van 
drugspanden, maar dat in woonwijken steeds vaker illegale verkooppunten van 
verdovende middelen werden aangetroffen. De druk die een illegaal verkooppunt legt op 
de woonomgeving is volgens de gemeente Venlo (2010) in een woonwijk zwaar en 
ondermijnt de veiligheidsbeleving van bewoners. Daarnaast wordt opgemerkt dat de 
aanwezigheid van illegale verkooppunten economisch schadelijke gevolgen heeft 
doordat de verkoopwaarde en verhuurbaarheid van de in de omgeving gelegen 
woningen daalt. Ondanks actieve handhaving werden toch nog regelmatig illegale 
verkooppunten aangetroffen. De gemeente veronderstelt in 2010 dat het financiële 
verlies voor eigenaren of exploitanten van illegale verkooppunten niet zwaar genoeg is 
om de verkoop vanuit woningen te ontmoedigen. Om deze negatieve ontwikkeling te 
keren is de sluitingsduur gewijzigd. Wanneer wordt geconstateerd dat vanuit een pand 
illegale verkoop van drugs of hennepteelt plaatsvindt, volgt een sluiting van een jaar. 
Wanneer het uitsluitend om kleine hoeveelheden softdrugs gaat volgt eerst een 
waarschuwing. De verwachting is dat met een langere sluitingstermijn niet alleen de 
illegale verkoop direct wordt beëindigd maar de loop uit het pand wordt gehaald en de 
bekendheid in het illegale circuit ongedaan wordt gemaakt. Daarnaast zijn de financiële 
gevolgen voor de eigenaar zwaarder.  
 
Bibob 
Voorkomen dient te worden dat de overheid criminelen faciliteert en dat de 
onderwereld zich verweeft met de bovenwereld met behulp van crimineel vergaard 
kapitaal. Personen die criminele antecedenten hebben voor handel in drugs kopen of 
huren panden om er een onderneming te starten. De gemeente kan de achtergrond van 
een bedrijf of persoon onderzoeken bij een af te geven of afgegeven vergunning. Om 
misbruik van vergunningen te voorkomen wordt  door de gemeente Venlo veelvuldig 
gebruik gemaakt van Bibob. In Venlo is al direct na instelling van de wet Bibob (Wet 
Bevordering integriteit beoordelingen door het openbaar bestuur) gebruik gemaakt van 
de mogelijkheden die deze wet biedt. Bij vergunningen kan de Wet Bibob worden 
toegepast binnen de volgende branches: natte en droge horeca; milieu 
(vergunningplichtige inrichtingen volgens de Wet milieubeheer); bouw (reguliere 
bouwvergunningen); transport (goederen- en personenvervoer); woningcorporaties; en 
opiumverloven (productie en handel in (grond)stoffen die vallen onder de Opiumwet). 
Verder is de wet van toepassing op een aantal exploitatievergunningen voor bepaalde 
inrichtingen, zoals coffeeshops, seksinrichtingen, speelautomatenhallen en smart- en 
growshops. Het onderzoek voor het vaststellen van gevaar gebeurt aan de hand van 
gesloten bronnenonderzoek. Het bronnenonderzoek resulteert in een Bibob-advies. Bij 
een advies voor ernstig gevaar van misbruik kan de gemeente een vergunning 
weigeren of een reeds afgegeven vergunning intrekken. 
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De gemeente Venlo voert het bronnenonderzoek in het kader van de wet Bibob 
meestal zelfstandig uit. Waar andere gemeenten vaak een beroep doen op het 
landelijke bureau Bibob, dat valt onder het ministerie van Veiligheid en Justitie, heeft 
de gemeente Venlo de zaken evenals in voorgaande Hektorperiodes in 2012 eveneens 
zelfstandig opgepakt. Volgens de gemeente Venlo is zij in staat het onderzoek in het 
kader van Bibob zelfstandig uit te voeren, omdat in het project Hektor de partners al 
nauw samenwerken, elkaars informatie delen en elkaar vertrouwen. Hierdoor is de 
benodigde informatie adequaat en bovendien vaak snel beschikbaar. Wanneer 
verwacht wordt dat er meer en hardere informatie nodig is, bijvoorbeeld omdat er 
sprake lijkt van een concrete verdenking, dan wordt het landelijke bureau Bibob 
ingeschakeld. Het landelijke bureau heeft toegang tot meer informatiebronnen. 
 
De Wet Bibob is in 2007 geëvalueerd. Uit de evaluatie kwam naar voren dat het goed 
zou zijn als de wet zou worden uitgebreid en als het gebruik ervan eenvoudiger zou 
worden gemaakt (De Voogd e.a. 2007). In 2011 is een wetsvoorstel met wijzigingen 
van de Wet Bibob aangeboden aan de Tweede Kamer en per 1 juli 2013 is de 
gewijzigde wet in werking getreden. Voor de gemeentelijke vergunningen en 
ontheffingen geldt sinds de wetswijziging dat de Wet Bibob niet meer de branches en 
sectoren noemt waarbinnen de Wet Bibob geldt. Gemeenten kunnen nu zelf bepalen 
welke vergunningen, die zijn gebaseerd op een gemeentelijke verordening, onder de 
werking van de Wet Bibob moeten vallen. Verder wordt door deze wetswijziging het 
voor bestuursorganen makkelijker gemaakt om eerst zelf een gedegen eigen onderzoek 
te doen naar de betrokkene. De bestuursorganen krijgen een betere informatiepositie 
en de RIEC’s worden beter toegerust om de bestuursorganen te ondersteunen bij de 
toepassing van de Wet Bibob. 
 
Aanpak hennepteelt 
In de hennepteelt en de handel in wiet gaan grote sommen geld om. De bedrijfstak 
raakt volgens betrokkenen steeds meer in de greep van georganiseerde misdaad. De 
gemeente Venlo tracht met een integrale aanpak van de hennepteelt de kweek- en 
productielocaties terug te dringen. De aanpak dient te leiden tot een betere afstemming 
van de handhaving, de vermindering van de overlast van hennepkweek, het 
terugdringen van de gevaarzetting, de verbetering van de veiligheid in woonwijken en 
tot het terugdringen van de hennepteelt. Per 1 januari 2011 is met de uitvoering van 
het plan gestart. Er wordt gebruik gemaakt van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en 
privaatrechtelijke maatregelen.  
 
Onder regie van de gemeente Venlo wordt samengewerkt tussen politie, OM, 
Belastingdienst, woningcorporaties, UWV en netwerkbeheerder Enexis. Deze partners 
maken gebruik van  hun (wettelijke) mogelijkheden bij de bestrijding van de 
hennepteelt. Deze mogelijkheden zijn onder meer het opmaken van een proces-verbaal 
en ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel uit de hennepteelt door de 
politie, het bestuursrechtelijk sluiten van panden op grond van artikel 13b van de 
Opiumwet en het opleggen van dwangsommen door het lokale bestuur, het opleggen 
van naheffingsaanslagen door de Belastingdienst voor niet opgegeven inkomsten uit 
hennepteelt, het ontbinden van huurovereenkomsten door woningcorporaties wanneer 
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er van op verkoop gerichte, bedrijfsmatige teelt van hennep sprake is en het 
terugvorderen van ten onrechte genoten uitkeringen door UWV en Sociale Recherche. 
In een maandelijks casusoverleg, waarin de samenwerkende partijen door een 
afgevaardigde zijn vertegenwoordigd, worden zowel nieuwe als reeds in onderzoek 
zijnde casussen besproken en relevante gegevens gedeeld.  
 
Bij de ontmanteling van hennepkwekerijen wordt door de politie strafrechtelijk 
binnengetreden en worden de hennepplanten in beslag genomen. Er is bewust gekozen 
voor strafrechtelijke ontmanteling. De aanpak van de hennepteelt en de ontneming van 
wederrechtelijk verkregen voordeel zijn bij politie en OM tot speerpunt benoemd. 
Volgens politie en OM wordt de hennepteelt beheerst door de georganiseerde misdaad en 
is bij de bestrijding de bestuursrechtelijke ontmanteling niet het meest geëigende middel. 
Bestuursrechtelijke ontmanteling zou bij uitstek geschikt zijn voor de aanpak van de 
individuele verdachten, de thuistelers, terwijl de strafrechtelijke ontmanteling de 
passende aanpak is bij georganiseerde hennepteelt. Anders dan bij bestuursrechtelijke 
ontmanteling vindt bij strafrechtelijke ontmanteling geen verhaal plaats van de kosten 
van de ontruiming van de hennepkwekerij. Wel kan de strafrechtelijke ontruiming een 
accurate berekening opleveren van het wederrechtelijk verkregen voordeel. In het plan 
van aanpak van de gemeente Venlo (2010) is verwezen naar een pilot in de politieregio 
Kennemerland waaruit gebleken is dat bij gebruik van de zogenoemde DIG-module1 bij 
strafrechtelijke ontmantelingen de niet verhaalde kosten van de ontruiming, ruim werden 
gecompenseerd door het hogere bedrag aan ontneming van wederrechtelijk verkregen 
voordeel.           
 
Volgens diverse geïnterviewden wordt de woning waar een hennepkwekerij is 
aangetroffen ontruimd maar vindt er verder geen onderzoek plaats. Volgens een 
medewerker van het Bureau Financiële Ontneming (BFO) van de politie wordt bij 
ontruimingen nog onvoldoende gekeken naar criminaliteit achter de hennepteelt. 
Ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel vindt volgens de medewerker van 
het BFO nog te weinig plaats. De Belastingdienst heeft in 2012 nog bij enkele 
particulieren die voor hennepkweek zijn aangehouden nader onderzoek gedaan, maar na 
maart 2012 zijn er geen nieuwe verzoeken voor een fiscaal onderzoek meer door de 
Belastingdienst ontvangen. De huidige aanpak wordt door geïnterviewden omschreven 
als vooral symptoombestrijding en zou te weinig zijn gericht op het financieel aanpakken 
van de personen die aan de teelt verdienen. Door enkele geïnterviewden is nadrukkelijk 
gewezen op de taak van het RIEC bij de aanpak van georganiseerde hennepteelt.   
 
Het RIEC is een samenwerkingsverband waarbij alle gemeenten zijn aangesloten. Een 
van de primaire taakvelden is de georganiseerde hennepteelt. Georganiseerde 
criminaliteit moet naast strafrechtelijk ook bestuurlijk worden aangepakt. Volgens het 
RIEC dient met alle middelen te worden verhinderd dat georganiseerde misdaad bezit 
neemt van de bovenwereld. Om dit te voorkomen wordt gebruik gemaakt van een 

                                                 
1 DIG staat voor Database In beslag genomen Goederen en is een softwareprogramma voor de 
registratie, rapportage en analyse van in beslag genomen goederen. Het programma is 
ontwikkeld in nauwe samenwerking met de praktijk.  
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combinatie van bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscale instrumenten. Deze instrumenten 
zijn  beschikbaar bij gemeenten, provincie, belastingdienst, politie, FIOD, OM, SZW en 
Koninklijke Marechaussee. Door onderlinge afstemming en intensieve samenwerking 
kunnen effectieve interventiestrategieën worden ontwikkeld om georganiseerde misdaad 
aan de wortels aan te pakken. De ervaring leert dat de georganiseerde misdaad vrijwel 
altijd wortels heeft in de lokale omgeving en daarom is bij de aanpak een belangrijke rol 
weggelegd voor het lokaal bestuur. Het RIEC dient hierbij volgens de uitgangspunten van 
het landelijke handhavingsbeleid te zorgen voor de broodnodige onderlinge afstemming 
en kan daarmee een onmisbare schakel  zijn. Dat samenwerking voor de aanpak van 
georganiseerde criminaliteit is vereist wordt door alle betrokkenen volmondig 
onderschreven. Enkele geïnterviewden wijzen er op dat Hektor in Venlo aan de wieg 
heeft gestaan van de samenwerking tussen politie, OM en Belastingdienst. Door de 
geïnterviewden bij gemeente, politie en OM wordt de samenwerking waar het RIEC voor 
staat bij de drugsaanpak in Venlo niet zo ervaren voor Venlo. Zij beschouwen het RIEC 
als een samenwerkingsverband dat nog in de opstartfase verkeert. Opgemerkt wordt dat 
het RIEC wel de problemen signaleert, maar voorlopig voor Venlo nog weinig 
oplossingen biedt. Daarnaast heerst er bij enkele geïnterviewden scepsis over het RIEC 
en een houding van eerst zien en dan geloven.   
 
Het RIEC onderschrijft in het Jaarverslag over 2012 dat het een samenwerkingsverband 
is dat in 2012 nog in de oprichtingsfase verkeerde (RIEC Limburg 2013). Het opstarten 
en borgen van de lokale overleggen in de gemeenten van Midden en Noord Limburg was 
voor het RIEC een flinke klus. Dat gold eveneens voor het onderhouden en optimaliseren 
van de reeds bestaande en geborgde lokale overleggen, hetgeen onder meer in Venlo het 
geval was. Alle gemeenten en burgemeesters in Limburg zijn door het RIEC een of 
meerdere malen bezocht. Aan het eind van 2012 is in 26 gemeenten structureel een lokaal 
periodiek overleg georganiseerd (RIEC Limburg 2013). Ondanks de opstartperikelen zijn 
door het RIEC in 2012 resultaten bereikt door de inzet van bestuurlijke instrumenten, met 
name met het sluiten van panden, bestuurlijke sancties, het intrekken c.q. weigeren van 
vergunningen, het verbinden van voorwaarden en dergelijke.  
 
Strafrechtelijke handhaving 
Strafrechtelijke handhaving wordt vooral uitgevoerd door het Straatteam en 
Hektorrechercheteam, aangestuurd door het Openbaar Ministerie. Met de aansturing 
was een aparte Officier van Justitie belast. Sinds 2012 is dat niet meer het geval.     
 
Straatteam 
Het Straatteam werkt sinds 2007 stadsbreed en heeft deze inzet in 2012 gecontinueerd. 
Met de basiseenheden wordt goed samengewerkt bij het stadsbreed bestrijden van de 
drugsoverlast in Venlo. In heel Venlo is opgetreden tegen drugshandel uit woningen, 
lokaliteiten en straathandel. In het Handhavingsoverleg waarin het Straatteam en de 
basiseenheden zijn vertegenwoordigd wordt de inzet en het verlenen van assistentie 
van het Straatteam bij bijvoorbeeld binnentredingen en doorzoekingen in de 
basiseenheden besproken. Het Straatteam heeft in samenwerking met de 
basiseenheden tevens hennepkwekerijen ontmanteld. Vanaf 2010 is het werkgebied 
van het Straatteam groter geworden, mede door de sterke afname van overlast-
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meldingen van burgers. Handhavend optreden verschoof meer en meer naar de 
opsporing van drugshandel. Opsporingsactiviteiten van het Straatteam houden niet op 
bij de gemeentegrens. Criminelen laten zich weinig gelegen liggen aan gemeente- en 
landsgrenzen. Het Straatteam is actief in het hele district, maar soms ook daarbuiten 
tot in Venray en Roermond.  
 
Na invoering van het B- en I- criterium op 1 mei 2012 is volgens de teamleider het 
aantal overlastmeldingen in Venlo sterk gestegen. Na 1 mei is het Straatteam drie 
maanden lang uitsluitend actief geweest in Venlo. Het team is na 1 mei uitgebreid naar 
20 fte. Na die drie maanden is het Straatteam ook elders ingezet, onder meer in 
Roermond en Maastricht. Bovendien is in het najaar van 2012 een deel van de 
capaciteit naar de districtsrecherche Venlo/Venray gegaan, in totaal 7 fte. Deze 
capaciteit is ook in 2013 niet voor het Straatteam beschikbaar geweest.  
     
Volgens de politie is door handhavend optreden en gerichte acties voorkomen dat de 
straathandel verder is toegenomen. Wanneer zij niet handhavend blijft optreden 
bestaat volgend de politie de kans dat de drugsoverlast in Venlo weer toeneemt. 
Hierbij merken geïnterviewde medewerkers van politie en OM tevens op dat alleen 
handhavend optreden niet voldoende is om de drugsoverlast structureel te 
verminderen. Zowel politie als OM stellen voor straatdealers en runners ook op een 
andere wijze, met een meer persoonsgerichte benadering, aan te pakken. In het 
Veiligheidshuis hebben zij hiermee bij de aanpak van veelplegers ervaring opgedaan. 
De interventies in de aanpak van veelplegers zijn gericht op alle leefgebieden 
gecombineerd met justitiële maatregelen. 
 
- Samenwerking 
Het Staatteam werkt in 2012 voornamelijk zelfstandig. In voorgaande jaren werd met 
name zeer intensief samengewerkt met het Hektorrechercheteam. Door andere 
prioriteiten bij het Rechercheteam is van samenwerking in 2012 geen sprake geweest. 
Wel vindt intensieve samenwerking plaats met wijkagenten en taakaccenthouders 
verdovende middelen. Zij leveren de lokale informatie aan op basis waarvan het 
Straatteam kan acteren om de straat- en drugshandel vanuit woningen aan te pakken. 
 
Verder vindt samenwerking plaats met het Grensoverschrijdend Politieteam (GPT). 
Het GPT is een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Marechaussee district 
Noord-Oost, Politie regio Twente, Bundespolizei-inspektion Bad-Bentheim en 
Landespolizei Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen. Het team voert in het 
grensgebied gemengde Nederlands-Duitse surveillances uit om grensoverschrijdende 
delicten, zoals drugssmokkel, mensenhandel en voertuigcriminaliteit te bestrijden. 
Deze samenwerking is in 2012 geïntensiveerd.  Diverse keren heeft het GPT in de 
afgelopen jaren contact gezocht met het Straatteam om bijvoorbeeld een observatie 
van bij drugshandel betrokken personen over te nemen in Venlo.      
 
In de loop van de jaren zijn de verkopers van drugs volgens de politie steeds 
inventiever geworden. In de beginperiode van Hektor werden de drugsdeals vooral op 
straat gesloten. De politie nam die eenvoudig waar en kon snel ingrijpen. Koper en 
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verkoper werden aangehouden en er werd een proces-verbaal opgemaakt. De verkoop 
verplaatste zich vervolgens meer en meer naar panden. Door de grote toeloop van 
drugstoeristen liepen deze panden al snel in de gaten. De kopers werden door de 
politie afgevangen en wanneer zij voldoende bewijsmateriaal hadden verzameld, ging 
de politie het pand binnen om de verkopers aan te houden. Overlastpanden werden 
vervolgens binnen een paar dagen door de gemeente gesloten. Nu worden afspraken 
gemaakt op straat, vaak niet eens zichtbaar maar via de telefoon. De daadwerkelijke 
drugstransactie vindt elders plaats. Het gebruik van moderne communicatiemiddelen 
maakt de handhaving en met name de opsporing voor de politie gecompliceerder.  
 
Door de grotere nadruk op opsporing zijn de zaken volgens de teamleider van het 
Straatteam tijdrovender geworden. Er zijn meer verdachten per zaak en de bewijs-
constructie kost meer tijd en is vaak ook gecompliceerder dan bij de handhavings-
activiteiten die in voorgaande Hektorperioden de boventoon voerden. Voor de leden 
van het Straatteam betekenen deze veranderingen dat zij over meer opsporings-
vaardigheden moeten beschikken of er voor moeten worden opgeleid. Enkele grotere 
zaken waarop moet worden doorgerechercheerd, en die de capaciteit en opsporings-
vaardigheden van het Straatteam te boven gaan, zijn doorgestuurd naar de recherche. 
Het Straatteam heeft volgens diverse geïnterviewden bij politie en OM niet de 
kwaliteit en omvang om deze opsporingsonderzoeken die vaak betrekking hebben op 
harddrugs zelfstandig uit te voeren.  
 
- Capaciteit 
Het Straatteam bestond begin 2012 uit tien personen, inclusief de teamleider. Ten 
opzichte van de voorgaande Hektorperiodes is die capaciteit ongewijzigd gebleven. 
Na 1 mei 2012 is de capaciteit verdubbeld tot 20 fte. Na de zomermaanden zijn 7 fte 
doorgeschoven naar het rechercheteam dat te maken kreeg met een golf van 
woninginbraken en overvallen. Teamleden worden na een vaste periode in het team te 
hebben gefunctioneerd vervangen door een nieuw lid. De leden zijn afkomstig uit de 
basiseenheden. Het oude lid keert vaak weer terug naar de basiseenheid van waaruit 
hij of zij afkomstig is en deelt daar zijn opgedane kennis en ervaring van de 
bestrijding van drugsoverlast.   
 
Rechercheteam 
Het Hektorrechercheteam dient zich in beginsel te richten op de aanpak van de 
middencriminaliteit, ook wel omschreven als de lokaal ernstige criminaliteit. In  de 
praktijk heeft het rechercheteam vaak te maken gehad met zware criminaliteit, te 
weten de internationale handel in verdovende middelen (Snippe e.a. 2012). In 2012 
zijn door het Hektorrechercheteam nauwelijks nog onderzoeken naar drugs 
uitgevoerd.  
 
De verdachten waarop het Hektorrechercheteam zich altijd heeft gericht houden zich 
bezig met de (inter)nationale verdovende middelen handel van en naar Venlo. Deels 
bevoorraden deze verdachten de straatdealers, maar de handel richt zich voor het 
merendeel op export naar Duitsland. Deze internationale handel bestond tot enkele 
jaren geleden vooral uit softdrugs, onder meer hennep, maar sinds 2010 wordt volgens 
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de recherche voor het merendeel  amfetamine en cocaïne uitgevoerd naar Duitsland. 
Softdrugs zou hiervan een steeds kleiner deel uitmaken. Verder richtte het 
rechercheteam Hektor zich op de aanpak van de productie van harddrugs 
(amfetamine). Volgens de recherche is sinds ongeveer 2010 een toename waar te 
nemen van het aantal woningen binnen de gemeente Venlo waar amfetamine wordt 
geproduceerd. Ook in 2012 zijn in Venlo weer enkele grotere hoeveelheden 
amfetamine van meer dan tien kilogram aangetroffen. 
 
- Opsporingsonderzoeken 
In 2012 is door het Hektorrechercheteam één drugsonderzoek uitgevoerd. Het team 
bestond toen nog uit vier personen. Het gehele team is echter in de loop van 2012 
ingezet op zaken van de districtsrecherche dan wel toegevoegd aan een Team 
Grootschalige Opsporing (TGO). Door moordzaken, overvallen en woninginbraken 
was de werkdruk bij de recherche bijzonder hoog. Naast de capaciteit van het 
rechercheteam zijn ook teamleden van Straatteam structureel ingeschakeld voor deze 
opsporingsonderzoeken. Het aanbod aan zaken is bij de recherche ook in 2013 nog 
steeds groot. De politiecapaciteit is per definitie schaars. Een stuurploeg bepaalt welke 
zaken worden opgepakt. Zaken die tot de high impact crime worden gerekend krijgen 
stelselmatig meer prioriteit dan zaken die betrekking hebben op (soft)drugs. Er staan 
op de lijst wel enkele drugszaken, maar door de lagere prioriteit bungelen die volgens 
geïnterviewden bij politie en OM onderaan de lijst en is de kans klein dat naar deze 
zaken een opsporingsonderzoek wordt gestart. Volgens Inrichtingsplan Nationale 
Politie van december 2012 dient de districtsrecherche zich te richten op high impact 
crimes (geweldscriminaliteit, vermogenscriminaliteit en jeugdcriminaliteit), veel 
voorkomende criminaliteit en dient de recherche gekwalificeerde medewerkers te 
leveren aan TGO’s (Tweede Kamer 2012). 
 
- Samenwerking 
Door de verschoven prioriteiten en het feit dat er daardoor door de recherche geen 
drugsonderzoeken meer zijn uitgevoerd sinds de eerste helft van 2012 staat de 
samenwerking met de gemeente, Belastingdienst en BFO onder druk. Dat geldt ook voor 
de samenwerking met andere politiekorpsen in het land en met buitenlandse 
opsporingsdiensten, met name de Duitse politie.  
 
Met de Duitse politie verliep de samenwerking bij drugsonderzoeken de laatste jaren 
goed (Snippe e.a.  2012). Er was een toename van rechtshulpverzoeken vanuit Duitsland 
gericht op de aanpak van de handel in verdovende middelen. In 2011 is door het 
Rechercheteam in samenwerking met het Straatteam en de portefeuillehouder 
internationale betrekkingen van de politie gewerkt aan een structurelere samenwerking 
met Duitsland, met name met de politie in het grensgebied van de politieregio Limburg 
Noord. Tevens is geïnvesteerd in een betere en structurelere informatie uitwisseling met 
Duitse politiekorpsen. Belangrijk hierbij is dat de vraag van het ene naar het andere land 
binnen de betrokken opsporingsinstanties op korte termijn werd opgepakt en dat tot een 
beantwoording en/of uitvoering van het rechtshulpverzoek werd overgegaan. In het 
verleden bleven rechtshulpverzoeken vaak liggen, hetgeen de samenwerking niet ten 
goede kwam.  
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In 2012 is de situatie van onbeantwoorde rechtshulpverzoeken weer teruggekeerd. Het 
rechercheteam heeft, doordat de capaciteit op andere dan drugsonderzoeken diende te 
worden ingezet, niet altijd kunnen voldoen aan de rechtshulpverzoeken uit met name 
Duitsland. Geïnterviewden bij politie en OM geven aan dat wanneer er geen adequate 
reactie volgt op een rechtshulpverzoek het aantal verzoeken op den duur zal afnemen. Zij 
verwachten tevens dat hierdoor de internationale samenwerking niet wordt bevorderd.      
 
Volgens geïnterviewden bij gemeente, politie, OM en Belastingdienst is er door het 
niet uitvoeren van opsporingsonderzoeken naar drugshandel niet of nauwelijks nog 
informatie beschikbaar waarmee andere partijen hun voordeel kunnen doen. De 
gemeente krijgt in het kader van een Bibob-onderzoek minder informatie van de 
politie over bijvoorbeeld de vermoedelijke herkomst van financiële middelen van 
personen die een vergunning aanvragen en door de politie in verband zijn gebracht 
met drugshandel. Het weigeren van een vergunning wordt daardoor lastiger. Ook 
medewerkers van het Bureau Financiële Ontneming van de politie en de 
Belastingdienst ontbreekt het aan informatie om een ontnemingstraject te straten dan 
wel fiscale correcties uit te voeren. 
 
- Capaciteit 
In 2012  is de samenstelling van het Rechercheteam een teamleider en vier rechercheurs. 
Dit is vergelijkbaar met de jaren 2010 en 2011, maar minder dan in voorgaande 
Hektorperiodes. Tot maart 2007 bestond het team uit tien rechercheurs en tot 2010 uit 
zeven.   
 
Financiële ontnemingen en fiscale correcties 
Het Bureau Financiële Ondersteuning (BFO) van de politie heeft in 2012 geen nieuwe 
ontnemingszaken met betrekking tot drugs meer uitgevoerd. Wel zijn  nog enkele 
zaken uit voorgaande jaren afgewerkt die nog moeten voorkomen bij de rechter. 
Omdat er door het rechercheteam in 2012 geen drugsonderzoeken zijn uitgevoerd kan 
het BFO geen  ontnemingstraject starten. Het BFO is afhankelijk van de informatie uit 
opsporingsonderzoeken. In de jaren 2010 en 2011 was overigens al sprake van een 
terugloop in drugszaken waarbij financiële ontneming mogelijk was. Door het kleinere 
Rechercheteam van vijf fte werd meer gewerkt met een zogenoemde korte klap. De 
doorlooptijden van de onderzoeken zijn relatief kort en er wordt eerder tot aanhouding 
overgegaan. Financiële ontneming had daarbij nog wel prioriteit, maar door de 
kortdurende onderzoeken was er minder informatie over de omvang van de 
drugshandel, waardoor er voor het BFO minder mogelijkheden en aanknopingspunten 
waren voor het berekenen van het wederrechtelijk verkregen voordeel.  
 
Volgens de Belastingdienst is in 2012 vrijwel geen actie meer ondernemen in het kader 
van de  aanpak van drugsoverlast. Evenals het BFO is de Belastingdienst afhankelijk van 
informatie die van partners wordt verkregen, met name van het BFO. Op 20 maart 2012 
heeft de Belastingdienst nog 13 dossiers ontvangen van het BFO. Deze dossiers betroffen 
uitsluitend particulieren en zijn doorgestuurd naar de afdeling die daar binnen de 
Belastingdienst over gaat. Sindsdien is er geen informatie meer ontvangen.    
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Succes- en faalfactoren handhaving 
De al sinds jaren belangrijkste succesfactor bij de bestrijding van drugsoverlast in 
Venlo was volgens nagenoeg alle sleutelinformanten de informatie-uitwisseling en 
goede samenwerking tussen de handhavingspartners, bestaande uit gemeentelijke 
handhavers, politieteams (straatteam en rechercheteam), BFO, Belastingdienst en OM. 
Ondanks het opgaan van de het projectteam in de staande organisaties, wat vooral 
voor de gemeentelijk afdelingen geldt, is de samenwerking tot 2012 altijd een sterk 
punt gebleven. Dat is in 2012 veranderd. De samenwerking is meer en meer onder 
druk komen te staan.  
 
In voorgaande evaluaties is reeds de zorg uitgesproken over het mogelijk opheffen van 
politieteams. Voor het rechercheteam is dit nu feitelijk het geval. In naam is er nog 
een rechercheteam voor drugszaken, maar in de praktijk komen 
opsporingsonderzoeken naar drugshandel niet van de grond. Onderzoeken naar andere 
vormen van criminaliteit, met name geweld en woninginbraken, krijgen stelselmatig 
een hogere prioriteit. Door het wegvallen van een belangrijke pijler onder de aanpak 
van drugsoverlast stokt de informatievoorziening en kunnen andere partijen die 
afhankelijk zijn van informatie uit diepergravende drugsonderzoeken niet langer 
invulling geven aan hun aandeel in de aanpak. Dit geldt met name voor de financiële 
afdoeningen door BFO en belastingdienst, maar ook de mogelijkheden van Bibob 
kunnen door het ontbreken van informatie over de achtergronden van 
vergunningaanvragers minder goed worden benut. De kracht van dit instrument is 
daardoor tanende. 
 
Kritische succesfactoren 
In de vorige evaluatie uit 2012 is reeds opgemerkt dat door de afname van de 
slagkracht van het toen nog uit vijf personen bestaande Rechercheteam en de vooral 
kortdurende onderzoeken er minder informatie beschikbaar kwam voor het berekenen 
van het wederrechtelijk verkregen voordeel, terwijl financiële ontneming een 
belangrijk mechanisme is voor het ontmoedigen van criminelen.  
 
 
3.3 Coffeeshopspoor 
 
Na de besluitvorming in de gemeenteraad in 2006 over de handhaving van de huidige 
situatie over het aantal coffeeshops en de locatie daarvan, is sindsdien de inzet op dit 
spoor beperkt gebleven. Dat geldt ook voor de jaren 2012 en 2013. De afgelopen jaren 
is gewacht met het aanpassen van het lokale coffeeshopbeleid op een nadere invulling 
van het drugsbeleid door het kabinet. Bij het drugsbeleid van de gemeente Venlo voor 
de periode 2012-2020 worden de uitgangspunten van de adviescommissie Drugsbeleid 
en de Kabinetstandplannen vertaald in een nieuw lokaal beleid.  
 
Vooraf werd gevreesd dat de per 1 mei 2012 ingegane maatregelen betreffende het 
ingezetenencriterium en de invoering van de coffeeshops als besloten club tot extra 
overlast zou leiden. Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken en 
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Duitse drugstoeristen te ontmoedigen is extra politiecapaciteit ingezet. Nog voor 1 mei 
heeft de eigenaar van de beide perifeer gelegen coffeeshops Oase en Roots besloten 
zijn ondernemingen te sluiten. Deze coffeeshops werden vooral door Duitsers bezocht. 
De eigenaar verwachtte dat na 1 mei 2012 beide coffeeshops weinig klanten meer 
zouden trekken.  
 
Na 1 mei 2012 is er fors gehandhaafd door de politie. Er is één maal een overtreding 
van het ingezetenen-criterium geconstateerd. Duitse drugstoeristen is duidelijk 
gemaakt dat het kopen van cannabis in Nederland niet langer wordt gedoogd. Voor  
softdrugs waren zij aangewezen op het illegale aanbod, dat door straatdealers en 
runners die met name rond de coffeeshops actief zijn wordt aangeboden. Volgens de 
politie is het tegengaan van de overlast met een forse capaciteit van het Straatteam 
mogelijk. De leden van het Straatteam dienden echter ook te worden ingezet in andere 
Limburgse gemeenten met drugsoverlast, zoals Roermond en Maastricht. Zodra de 
politie-inzet verminderde na de zomermaanden nam de overlast van dealers en runners 
weer toe. In de raadsvergadering van 26 juni 2013 heeft de burgemeester in reactie op 
een vraag van de VVD overigens toegelicht dat niet actief wordt gehandhaafd op het 
ingezetenencriterium. 
 
 
3.4 Preventiebeleid jongeren 
 
De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in de bewustwording van de gevaren en risico’s 
van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. Daarbij is ook de invloed van de 
omgeving op jongeren  meegenomen. De communicatie is niet alleen gericht geweest 
op de jongeren zelf, maar ook op ouders, scholen en sportverenigingen. De 
verschillende betrokken organisaties hebben diverse (voorlichtings)activiteiten 
uitgevoerd om deze doelen te bewerkstelligen, maar door enkele sleutelinformanten 
wordt geconstateerd dat deze activiteiten nog onvoldoende worden benut. Er lijkt 
sprake te zijn van een versnipperd aanbod, waarbij de betrokken partijen onvoldoende 
structureel samenwerken. Men weet van elkaar niet altijd welke interventies er al 
gedaan worden en wat er mogelijk is. Om jongeren en hun omgeving te beïnvloeden is 
het van belang dat alle partners dezelfde boodschap uitdragen en elkaar daarbij 
aanvullen. Het is de vraag hoe eenduidig deze boodschap momenteel is.  
 
Daarnaast blijft drugsgebruik een gevoelig thema. Scholen zijn bijvoorbeeld 
voorzichtig met het oproepen van een beeld dat in en rond scholen drugs gebruikt 
worden, aangezien dit niet ten goede komt aan hun imago. Er wordt op scholen wel 
aandacht besteed aan voorlichting over alcohol- en drugsgebruik, maar enkele 
sleutelinformanten proeven voorzichtigheid bij het bespreekbaar maken van 
drugsproblematiek onder jongeren. Dit kan ook worden verklaard door het 
versnipperde aanbod, waardoor scholen ook niet altijd goed weten welke 
mogelijkheden er zijn. 
 
Verder is binnen het preventieprogramma ‘Kloeken en Blowen’ de laatste tijd niet 
gericht ingezet op drugspreventie onder jongeren. Binnen ‘Kloeken en Blowen’ zijn 
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diverse activiteiten gerealiseerd, waarbij de nadruk vooral lag op alcoholpreventie. In 
juni 2013 is overigens het besluit genomen om aan te sluiten bij de regionale 
werkgroep ‘Lekker Friz!’, waarmee ‘Kloeken en Blowen’ is komen te vervallen. 
Hoewel de naam anders doet vermoeden wordt geprobeerd om bij ‘Lekker Friz’ ook 
aandacht te besteden aan drugspreventie.2  
 
Bij de aanpak van overlastgevende jongeren wordt in Venlo onderscheid gemaakt 
tussen drie verschillende problematische jeugdgroepen.3 Jongerenwerkers en 
straathoekwerkers in Venlo hebben niet of nauwelijks contact met de groep jongeren 
en jongvolwassenen die zich bezighouden met drugshandel. Voorheen hadden ze hen 
nog wel goed in beeld toen zij nog te boek stonden als overlastgevende jongeren. Op 
het moment dat zij zich zijn gaan bezighouden met drugshandel (vanaf de invoering 
van het B- en I-criterium) hebben de jongerenwerkers en de straathoekwerkers afstand 
genomen van deze groep. Vanaf dat ogenblik werd de groep geclassificeerd als 
criminele groep, waartegen volgens hen de politie dient op te treden. Bovendien 
schuwen deze jongeren contact met hen op het moment dat zij zich bezighouden met 
criminele activiteiten. Straathoekwerkers geven aan dat ze de jongeren niet veel te 
bieden hebben. De verleiding van het vele geld dat jongeren (denken te) kunnen 
verdienen lonkt, terwijl ze niet of nauwelijks meer worden bereikt met 
voorlichtingsverhalen van jongerenwerkers en straathoekwerkers. Voorlichting richt 
zich daarom met name op de broertjes en zusjes van deze jongeren, waarbij zij het 
idee hebben dat die nog wel te beïnvloeden zijn. 
 
Daarnaast lijkt in het preventiebeleid niet expliciet onderscheid te worden gemaakt 
tussen verschillende categorieën jongeren. De voorlichtingsactiviteiten zijn gericht op 
(schoolgaande) jongeren in het algemeen, terwijl niet of nauwelijks wordt benoemd 
dat voor kwetsbare jongeren een andere aanpak is vereist. Hierbij kan worden gedacht 
aan: jongeren die omgaan met deviante leeftijdgenoten; zwerfjongeren; school-
dropouts en spijbelaars; jongeren met psychische problemen of gedragsproblemen; 
jongeren die op vroege leeftijd zijn begonnen met gebruik; en jongeren die criminele 
handelingen verrichten (Snoek en Wits 2010). Uit onderzoek blijkt namelijk dat het 
softdrugsgebruik van kwetsbare jongeren veel hoger ligt dan dat van schoolgaande 
jongeren, terwijl het normbesef aanzienlijk lager ligt (Bieleman e.a. 2011). Ook elders 
in het land wordt steeds meer benadrukt dat het preventiebeleid selectiever te werk 
kan gaan, maar tot op heden is de verslavingspreventie nog onvoldoende gericht op 
kwetsbare jongeren (Oudejans en Spits 2013). 

                                                 
2 In 2009 is in vijf Noord-Limburgse gemeenten (Horst aan de Maas, Venray, Gennep, Bergen  
en Mook en Middellaar) de campagne Lekker Friz! gestart. De alcoholcampagne Lekker Friz! 
kent vijf algemene doelstellingen, die aansluiten bij de doelstelling van het Venlose alcohol- en 
drugsbeleid. De doelstellingen van deze alcoholcampagne dienen nog wel te worden vertaald 
naar drugspreventie. 
3 Om een ordening aan te brengen in de grote diversiteit aan problematische jeugdgroepen 
wordt in Venlo gebruik gemaakt van de landelijke shortlist-methodiek. Met deze methode 
worden de volgende drie groepen problematische doelgroepen onderscheiden: hinderlijke 
groepen; overlastgevende groepen; en criminele groepen. 
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4. INSPANNINGEN 
 
 
 

In dit hoofdstuk wordt op basis van schriftelijke bronnen en gesprekken met 
sleutelinformanten ingegaan op de inspanningen (de output) die in 2012 en 2013 in het 
kader van de bestrijding van drugsoverlast in Venlo zijn uitgevoerd. Uit de 
procesbeschrijving in het voorgaande hoofdstuk is al gebleken dat in 2012-2013 de 
nadruk vooral heeft gelegen op handhaving mede door de invoering van het B- en I-
criterium op 1 mei 2012. De inspanningen die in 2012 en 2013 voor handhaving zijn 
uitgevoerd, zijn onder te verdelen in drie categorieën: bestuurlijke maatregelen; 
strafrechtelijke maatregelen; en financiële maatregelen. 
 
Daarnaast is geprobeerd om inzicht te krijgen in de inspanningen die zijn geleverd bij 
het preventiebeleid dat is gericht op jongeren. Jaarverslagen van de betrokken 
instellingen geven hiervan echter een onvoldoende gedetailleerd beeld. Bovendien 
blijken de betrokken instellingen niet in staat (om binnen de onderzoeksperiode) 
inzicht te geven in de aantallen voorlichtingen die zijn gegeven en het aantal jongeren 
dat hiermee is bereikt. 
 
 
4.1 Bestuurlijke maatregelen 
 
In april 2009 heeft de gemeente Venlo de regelgeving voor het sluiten van panden 
waarvan is geconstateerd dat er in verdovende middelen wordt gehandeld, 
aangescherpt. Ondanks actieve handhaving heeft de gemeente destijds vastgesteld dat 
er zich steeds vaker illegale verkooppunten in woonwijken bevinden (gemeente Venlo 
2010). Sindsdien krijgen illegale verkooppunten alleen nog een waarschuwing 
wanneer er in kleine hoeveelheden is gehandeld. In alle andere gevallen wordt het 
pand direct voor één jaar gesloten.  
 
Waarschuwingen 
In 2012 heeft bestuurlijke handhaving geleid tot 17 aanschrijvingen waarin de eigenaar 
wordt gewaarschuwd dat het pand op last van de burgemeester wordt gesloten indien de 
handel in drugs vanuit dit pand wordt voortgezet (tabel 4.1). Het aantal waarschuwingen 
is daarmee in vergelijking met 2011 licht gestegen. In 2011 zijn 15 eigenaren 
gewaarschuwd. Dat was een relatief laag aantal. Alleen in 2005 (negen waarschuwingen)  
is het aantal waarschuwingen nog minder geweest. Op het hoogtepunt van de 
drugsoverlast in 2001 zijn in Venlo 80 eigenaren van panden gewaarschuwd.  
 
Bij de gewaarschuwde eigenaren van panden gaat het in alle jaren vooral om woningen 
en in mindere mate om detailhandel, horeca- en bedrijfspanden. De stijgende aantallen 
waarschuwingen sinds 2006 is mede een gevolg van de stadsbrede aanpak. In de 
stadsdelen Tegelen en Blerick zijn sindsdien meer woningeigenaren gewaarschuwd. Een 
andere reden is dat de politie in de meeste gevallen van hennepteelt ook een rapportage 
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heeft opgemaakt voor de burgemeester. Per 1 januari 2011 is de aanpak van de 
hennepteelt geïntensiveerd. In 2012 hebben 16 van de 17 waarschuwingen betrekking op 
hennepteelt. In 2011 ging het om 14 van de 15 waarschuwingen  en in 2010 om 40 van 
de 43 waarschuwingen. Hoe de verhoudingen in voorgaande jaren lagen is niet duidelijk. 
Het incident waarop de waarschuwing betrekking had, is in voorgaande jaren niet op de 
pandenlijsten vermeld. 
  
Tabel 4.1 Bestuurlijke maatregelen met betrekking tot waarschuwingen panden 2001 en 

2005-2012. 
 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 
- woning 

 
57 

 
7 30 36 18 37 40 

 
11 

 
16 

- detailhandel 15 1 1 0 1 0 0 0 0 
- horeca 7 1 0 1 0 0 0 1 0 
- bedrijfspand 0 0 0 0 3 1 2 2 1 
- overig 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
- coffeeshop 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 
waarschuwingen 

80 9 31 37 22 38 43 15 17 

 
Sluitingen 
In 2012 zijn 30 panden gesloten. Dat is een forse stijging ten opzichte van de 22 gesloten 
panden in 2011. In vergelijking met voorgaande jaren stijgt het aantal panden weer dat is 
gesloten (tabel 4.2). Deze stijging doet zich reeds sinds 2007 voor. In 2007 zijn slechts 
drie panden gesloten, maar sindsdien is het aantal jaarlijks gestegen tot de genoemde 30 
in 2012. Er zijn vooral steeds vaker panden buiten de binnenstad van Venlo gesloten, 
terwijl in Q4 het aantal panden dat daadwerkelijk vanwege drugsoverlast is gesloten 
verder is afgenomen. Een ander kenmerk is dat de laatste jaren vaker panden zonder 
waarschuwing vooraf zijn gesloten. De reden hiervoor is dat er sprake was van handel in 
of de aanwezigheid van grote hoeveelheden softdrugs dan wel de aanwezigheid van of 
handel in harddrugs. In 2012 is dat overigens nauwelijks nog voorgekomen. Slechts één 
pand is direct voor een jaar gesloten, terwijl het in 2011 negen panden betrof en in 2010 
acht. In de periode voor 2010  is geen melding gemaakt van de reden van sluiting, 
waardoor een vergelijking niet mogelijk is.  
 
Tabel 4.2 Bestuurlijke maatregelen met betrekking tot sluitingen panden 2001 en 2005-2012. 

 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 
- woning 

 
35 

 
10 4 2 3 10 15 

 
22 

 
26 

- detailhandel 5 6 2 0 1 0 0 0 0 
- horeca 10 0 2 1 0 0 1 0 0 
- bedrijfspand 0 0 0 0 1 0 1 0 4 
- coffeeshop 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Totaal sluitingen 50 16 8 3 6 10 17 22 30 
Ontruiming woning 6 0 0 0 0 1 0 0 0 
Bron: Gemeente Venlo, bewerking INTRAVAL. 
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Wet Bibob 
Het inzetten van Bibob moet worden gezien als ultimum remedium. Dit volgt uit de 
beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Het instrument mag alleen in 
aanvulling op bestaande instrumenten worden toegepast. Ook moet de ernst van het 
gevaar dat de gemeente wil voorkomen in verhouding staan tot de zwaarte van het 
Bibob-instrument. Doordat de integriteit van een individuele natuurlijke of 
rechtspersoon wordt getoetst door de combinatie van persoonsgegevens afkomstig uit 
politiële, justitiële en financiële bronnen is het een zwaar middel. In Venlo wordt sinds 
1 september 2003 gewerkt met de wet Bibob. Sindsdien zijn jaarlijks alle aanvragen 
Drank- en Horecawet en exploitatievergunningen beoordeeld.  
 
De gemeente Venlo heeft in 2012 11 Bibob-onderzoeken uitgevoerd (tabel 4.3). Bij 
acht aanvragen is een vergunning verleend. In één geval is een vergunning geweigerd, 
eenmaal is een vergunning verleend met extra voorwaarden en twee aanvragen zijn 
buiten behandeling gesteld. Dat gebeurt wanneer niet alle gevraagde gegevens zijn 
ingevuld of niet alle bijlagen zijn  toegevoegd. Verder blijkt uit tabel 4.2 dat het aantal 
geweigerde (of niet verleende) vergunningen afneemt. In 2011 zijn 15 Bibob-
onderzoeken uitgevoerd. Bij twee aanvragen is de vergunning geweigerd. In een ander 
geval is de aanvraag buiten behandeling gesteld. Werden in 2006 nog 12 
vergunningen geweigerd van de 19 aangevraagde (een weigerpercentage van 63%), in 
2011 en 2012 zijn er nog slechts drie van respectievelijk 15 (weigerpercentage van 
20%) en 11 (weigerpercentage van 27%) geweigerd. 
 
Tabel 4.3 Toepassing Bibob bij aanvragen vergunningen Drank- en Horecawet en exploitatie-

vergunningen 2001 en 2005-2012. 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Verleend nb 5 8 16 5 15 11 8 
Verleend onder voorwaarden 
(enige mate van gevaar) 

0 2 0 0 0 0 1 0 

Geweigerd / ingetrokken 
(ernstige mate van gevaar) 

13 12 6 6 1 1 2 1 

Niet verleend/ buiten 
behandeling gesteld 

0 0 0 0 6 1 1 2 

Beoordeling nb 19 14 22 12 17 15 11 
Bron: Politie Venlo, bewerking INTRAVAL. 

 
 
4.2 Strafrechtelijke maatregelen  
 
Alle door de politie geregistreerde incidenten met betrekking tot drugs(overlast) zijn 
in het jaar 2012 fors gestegen  ten opzichte van 2011. Dat er een stijging zou zijn is 
conform de verwachting. In de vorige evaluatie is door geïnterviewden reeds 
opgemerkt dat de invoering van het B- en I-criterium per 1 mei 2012 tot meer overlast 
zou leiden. De stijging in de door de politie geregistreerde incidenten met betrekking 
tot drugsoverlast is een vervijfvoudiging, van 677 in 2011 tot 3.452 in 2012 (tabel 
4.4). Het jaar 2011 was ook een jaar met de laagste aantallen incidenten sinds de start 
van Hektor. Het aantal incidenten in 2012 is hoger dan in de beginperiode van Hektor 
(2001). Bedacht dient te worden dat door gemeente en politie is geanticipeerd op de 
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verwachte toename van de overlast. Het straatteam van de politie is per 1 mei 2012 
bijvoorbeeld verdubbeld in capaciteit. Om van begin af aan duidelijk te maken dat 
overlast niet wordt getolereerd is stevig gehandhaafd op overlastgevend gedrag. 
De sterke stijging van de overlastcijfers is vooral een gevolg van de extra 
inspanningen die zijn gepleegd en de strikte handhaving. De hoogte van de cijfers zegt 
meer over de inzet van de (extra) capaciteit van de politie dan over de daadwerkelijk 
door bewoners ervaren overlast. Over de ervaren overlast wordt in hoofdstuk 5 
gerapporteerd 
 
Tabel 4.4 Aantallen geregistreerde drugsincidenten in Venlo, 2001 en 2005-2012 

Indicatoren 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 
 

Softdrugs 699 343 347 402 376 308 256 174 1.142 
Harddrugs 117 115 141 145 151 109 107 95 321 
Overlast drugs/ 
medicijnen 955 737 611 522 390 336 249 304 1.597 
Controle drugs nba 142 166 227 188 152 110 104 392 

 Totaal 1.613 1.337 1.265 1.296 1.105 905 722 677 3.452 
a Voor de evaluatie van Hektor voor de periode 2001-2004  is de incidentcode Controle drugs niet 
opgevraagd. Vooral het Straatteam heeft onder deze code in de loop van Hektor steeds meer 
inspanningen geregistreerd. 
Bron: Politie Venlo, bewerking INTRAVAL. 

 
In de gemeente Venlo is in 2012 ook een zeer forse stijging van het aantal personen 
dat betrokken is bij incidenten met betrekking tot drugsoverlast zichtbaar (tabel 4.5). 
Uit de politieregistratie blijkt dat het aantal personen dat bij drugsoverlastincidenten 
betrokken is geweest is toegenomen tot 1.196 in 2012, terwijl dit er in 2011 247 zijn 
geweest. In totaal zijn in 2012 643 personen aangehouden, meer dan vijf keer zoveel 
dan in 2011. Het aantal dossiers dat door de politie naar het Openbaar Ministerie is 
gezonden fluctueerde in voorgaande jaren tussen de 120 en 160, maar is in 2012 
gestegen naar 443.   
 
Tabel 4.5 Aantallen verdachten drugsincidenten in Venlo, 2001 en 2005-2012 

Indicatoren 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 Aangehouden 

verdachten 623 297 224 255 208 183 171 116 
 

643 
Inverzekering- 
Stelling 70 65 44 50 63 59 57 46 

 
181 

Ingezonden dossier 
(OM) 186 143 121 143 163 141 160 104 

 
443 

 Verdachten 
drugsoverlast 1.171 732 562 620 538 367 333 247 

 
1.196 

Bron: Politie Venlo, bewerking INTRAVAL. 

 
Softdrugsincidenten 
Uit figuur 4.1 blijkt dat het aantal maandelijkse softdrugsincidenten en het aantal 
verdachten dat bij een softdrugsincident is aangehouden een sterk stijgende trend laat 
zien in 2012. In de periode 2006-2008 is het aantal incidenten min of meer stabiel 
rond ruim 30 per maand. In het daaropvolgende jaar 2009 dalen de incidenten licht en 
in 2011 en 2010 zet een nieuwe daling in naar gemiddeld rond de 15 incidenten per 
maand. In 2012 is schieten de aantallen echter omhoog tot ruim boven de 100 per 
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maand. De stijging is met name fors na 1 mei. In de maanden mei tot september 2012 
zijn er maandelijks (ruim) boven de 100 verdachten van drugsincidenten aange-
houden. De maanden daarna daalt het aantal aanhoudingen weer tot gemiddelde onder 
de 100 aanhoudingen.   
 
Figuur 4.1 Softdrugsincidenten en aanhoudingen in Venlo 2004-2012, voortschrijdend 

maandelijks gemiddelde 

Bron: Politie Venlo, bewerking INTRAVAL. 

 
Straatteam 
Cijfers van het aantal personen dat in 2012 door het Straatteam is aangehouden zijn 
niet beschikbaar. In 2011 heeft het Straatteam 213 personen aangehouden. Het aantal 
aanhoudingen in 2010 is eveneens niet beschikbaar. Bij de aanstelling van de huidige 
teamleider van het Straatteam is afgesproken dat het Straatteam niet langer een aparte 
registratie bijhoudt van de resultaten die zij boeken. In plaats daarvan is in 2011 
maandelijks een Nieuwsbrief Hektor Straatteam verschenen waarin de acties inclusief 
aangehouden personen zijn beschreven. Voor 2011 hebben wij hieruit het aantal 
aangehouden personen gehaald (tabel 4.5). Voor 2012 zijn geen Nieuwsbrieven 
beschikbaar.   
 
Het aantal aanhoudingen door het Straatteam is in de gehele Hektorperiode gestaag 
gedaald (tabel 4.6). Ook de hoeveelheid inbeslagnemingen van softdrugs en wapens 
en binnentredingen laten gedurende de Hektorperiode een afnemende trend zien. 
Grotere hoeveelheden drugs zijn vooral bij huiszoekingen aangetroffen. De sterke 
fluctuaties bij XTC pillen heeft eveneens te maken met de aantallen die bij een 
verdachte zijn aangetroffen. Meestal gaat het om een paar pillen, zoals in 2012 ook 
weer het geval is. Een enkele keer wordt een grotere partij aangetroffen. In 2011 zijn 
bij een verdachte bijna 1.500 pillen aangetroffen.  
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Tabel 4.6 Inspanningen straatteam politie Venlo, 2001 en 2005-2012 
Indicatoren 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
a. Aanhoudingen 
 

672 372 355 364 272 247 nb 213 nb

b. In beslagnemingen: 
- Softdrugs (kg.) 

 
180,50 44,90 149,70 38,10 33,00 17,70 

 
nb 

 
nb nb 

- Harddrugs (kg.) 0,09 11,67 3,30 5,90 11,50 10,90 nb nb nb
- XTC-pillen (aantal) 0 0 192 1.604 58 854 101 1.682 4
- Paddo's (kg.) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
- Geld (€) 10.442 144.658 23.265 190.564 118.954 44.985 nb nb Nb
- Wapens 43 34 16 20 10 9 nb nb nb
c. Binnentredingen/ 
doorzoekingen 

111 32 19 14 8 19 nb nb 13

d. Snelrecht 
dagvaardingen 

295 223 137 215 44 nb nb nb nb

Bron: Politie Venlo, bewerking INTRAVAL. 

 
Verder wordt een gedetailleerde registratie bijgehouden van de inbeslaggenomen 
partijen drugs, uitgedrukt in grammen, aantallen zakjes, toppen van hennepplanten, 
bolletjes of pillen. Dit overzicht is aan de onderzoekers verstrekt. Door de verschillen 
in eenheden is niet de totale in beslag genomen hoeveelheid in grammen te berekenen. 
Uit dit aan de onderzoekers verstrekte overzicht blijkt dat in 2012 de meeste mutaties 
(in totaal 95) betrekking hebben op in beslag genomen softdrugs, met name hennep 
(hasj (16), hennep (77) en wiet (2)), terwijl 51 mutaties betrekking hebben op in 
beslag genomen harddrugs (cocaïne (31), amfetamine (11), heroïne (6), XTC (2) en 
GHB (1)).   
 
De exacte hoeveelheden in beslag genomen drugs zijn sinds 2010 niet langer 
beschikbaar, maar uit de gedetailleerde registratie van het Straatteam blijkt dat in de 
afgelopen drie jaren altijd wel grote hoeveelheden cannabis in beslag zijn genomen. In 
2012 ging het op twee verschillende locaties om 4,6 kilogram respectievelijk 12,7 
kilogram niet volledige gedroogde henneptoppen. Het totaalgewicht zal na droging 
derhalve lager zijn. In 2011 gaat het in totaal om ongeveer 115 kilogram, waaronder 
85 kilogram aan half gedroogde henneptoppen en in 2010 om 35 kilogram.  
 
De hoeveelheden harddrugs die zijn aangetroffen betreffen veelal bolletjes en zakjes 
cocaïne van minder dan een gram tot enkele grammen en wikkels heroïne met een 
vergelijkbaar gewicht. In 2012 zijn geen grotere partijen harddrugs aangetroffen. In 
2011 is nog bijna 22 kilogram amfetamine in beslag genomen. Tweemaal ging het om 
ongeveer 10 kilogram per keer. In 2010 is bij elf aanhoudingen of doorzoekingen van 
woningen in totaal ongeveer 1,2 kilogram amfetamine in beslag genomen. De daling 
van de hoeveelheid in beslag genomen harddrugs kan een gevolg zijn van de 
toegenomen aandacht voor drugsoverlast rond de coffeeshops als gevolg van de 
invoering van het B- en I-criterium. 
 
Rechercheteam 
Op het overzicht dat van de recherche is verkregen staan voor 2012 negen zaken 
vermeld. Het Rechercheteam heeft bij vijf zaken actie ondernomen en aanhoudingen 
verricht. Bij de overige vier zaken is vermeld dat zij niet zijn opgepakt.  
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In totaal zijn bij de vijf zaken 10 personen aangehouden (tabel 4.7). Dat aantal is 
vergelijkbaar met de twee voorgaande jaren, maar aanzienlijk minder dan de jaren 
daarvoor. Bovendien betreft het in 2012 slechts één opsporingsonderzoek. Hierbij zijn 
drie aanhoudingen verricht en zijn 9.000 XTC tabletten, 112 gram hennep en 11,9 
kilogram amfetamine in beslag genomen. Daarnaast zijn in Duitsland acht personen 
aangehouden.  
 
De hoeveelheden in beslag genomen drugs laten een enigszins grillig patroon zien, 
maar de hoeveelheid in beslag genomen softdrugs in 2012 is met 21,9 kilogram lager 
dan in voorgaande jaren. De hoeveelheid in beslag genomen harddrugs is echter met 
33,1 kilogram relatief hoog. De drugsonderzoeken die het Rechercheteam heeft 
uitgevoerd zijn vanwege het kleine team en het feit dat de aandacht vooral gericht is 
geweest op niet drugsgerelateerde zaken beperkter van omvang geweest dan in 
voorgaande jaren, met name de jaren voor 2010.  
 
Tabel 4.7 Inspanningen Rechercheteam politie Venlo, 2001 en 2005-2012 
Indicatoren 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
a. Aanhoudingen 58 18 16 25 29 26 9 10 10
b. In verzekering 
stellingen 

- 17 14 9 11 12 9 6 9

c. In bewaring 
stellingen 

14 12 7 6 9 Nb 5 5 5

d. In beslagnemingen 
- Softdrugs (kg.) 

115,10 154,54 14,57 36,92 53,30 185,0 87,5 27,5 21,9

- Harddrugs (kg.) 0,05 0,00 0,30 13,52 150,00 0,15 32,2 14,6 33,1

- Hennepplanten 
(aantal) 

0 0 804 0 0 1.200 1.360 0 0

- Geld (€) 662.745 68.345 1.157.053 911.913 12.940 100.000 nb nb 30.000
- Goederen (m.n. 
auto's) 

- 2 5 4 6 div. 3 2 0

- Wapens 0 0 0 6 2 1 0 0 0
e. Binnentredingen/ 
doorzoekingen 

18 11 12 6 12 9 10 7 4

f. Ontnemingsvorderin-
gen 

1 18 0 8 nb Nb nb nb nb

Bron: Politie Venlo, bewerking INTRAVAL. 

 
Justitiële maatregelen 
Sinds 2009 ligt het aantal verdachten dat het OM mede door de inspanningen in het kader 
van de drugsaanpak heeft ontvangen, op een lager niveau dan de jaren daarvoor (tabel 
4.7). Het aantal Opiumwetzaken waarvan de dossiers van verdachten naar het OM zijn 
doorgestuurd, is afgenomen (tabel 4.8). Deze afnemende trend is voor het eerst duidelijk 
zichtbaar in 2009. In dat jaar zijn er door het OM 90 Opiumwetzaken afgedaan, een 
halvering van het jaar daarvoor. In 2011 en 2012 loopt dit enigszins op naar 
respectievelijk 108 en 110, maar blijven de afdoeningen duidelijk onder de aantallen van 
de periode voor 2009.    
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Tabel 4.8 Afdoeningen OM van ingestroomde zaken Opiumwet en APV-Venlo (art 3.6 politie 
Venlo), 2001 en 2005-2012 

 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Dagvaarden 202 149 140 109 120 62 78 71 58 
Lik op stuk 98 6 4 1 - - - - - 
OM-strafbeschikking - - - - - - - 7 8 
Onvoorwaardelijk 
sepot 

26 32 14 24 13 8 5 15 20 

Overdracht 13 4 7 8 11 2 8 2 - 
Transactie 86 78 38 28 30 14 6 7 16 
Voegen ad informan-
dum 

1 1 1 - 2 - 1 - 1 

Voegen ter berechting 22 4 10 5 10 4 5 3 1 
Voorwaardelijk sepot - 1 - - - - - 1 - 
Nog geen afdoening - - - - 1 - 1 2 6 
Totaal 448 275 214 181 187 90 104 108 110 
Bron: Openbaar Ministerie Roermond, bewerking INTRAVAL. 

 
 
4.3 Financiële maatregelen 
 
Onderzoeken naar financiële ontnemingen hebben een relatief lange doorlooptijd. In 
2012 zijn door het Bureau Financiële Ontnemingen van de politie van vier zaken de 
dossiers afgerond, drie zaken uit 2012 en een uit 2011. Het totaalbedrag aan 
wederrechtelijk verkregen voordeel is 354.150 euro. Er is beslag gelegd op 45.115 euro, 
waarvan 30.615 euro betrekking heeft op  een rechtshulpverzoek uit Duitsland.  
 
In 2011 heeft het BFO vijf zaken afgerond. Het totaalbedrag aan wederrechtelijk 
verkregen voordeel is 330.922 euro. Er is beslag gelegd op 106.767 euro. In 2010 gaat 
het om zes onderzoeken met een totaalbedrag aan berekend wederrechtelijk verkregen 
voordeel van ruim 2,1 miljoen euro. Er is beslag gelegd op geld en goederen voor in 
totaal 354.616 euro. Daarnaast loopt er bij een van de zaken nog een rechtshulpverzoek 
met Turkije, waardoor mogelijk nog een beslag kan plaatsvinden.  
 
In het overzicht van het BFO komen in 2012 geen kleinere zaken van het Straatteam 
voor. In 2011 en 2010 is door het BFO nog wel assistentie verleend aan het Straatteam. 
Voor vijf personen die veroordeeld zijn voor drughandel is een berekening gemaakt van 
het wederrechtelijk verkregen voordeel. In totaal gaat het in beide jaren tezamen om 
321.057 euro, terwijl tevens beslag is gelegd op geld en goederen met een waarde van 
311.057 euro.  
 
De geïnterviewde  medewerker van het BFO geeft aan nog slechts relatief weinig tijd te 
besteden aan drugszaken in Venlo. In 2012 betrof het één financieel rechercheur die een 
deel van zijn tijd aan die zaken heeft besteed. In 2011 en 2010 is door twee personen, een 
financieel rechercheur en een financieel deskundige, aan de drugszaken gewerkt. Ook in 
die beide jaren behoefde niet de volledige capaciteit voor drugszaken te worden ingezet. 
Door het beperktere aanbod is de werkvoorraad van drugszaken uit de periode voor 2010 
volledig weggewerkt.  
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Fiscale maatregelen 
Naar aanleiding van door de politie verstrekte informatie zijn door de Belastingdienst  
onderzoeken ingesteld. Van het Bureau Financiële Ondersteuning van de politie heeft 
de medewerker van de Belastingdienst die met de onderzoeken van de drugsaanpak in 
Venlo is belast in maart 2012 een lijst ontvangen met tien dossiers die betrekking 
hebben op drugszaken. De dossiers zijn vervolgens doorgestuurd naar de afdeling 
particulieren voor een fiscale aanpak. Van de Belastingdienst zijn (nog) geen gegevens 
ontvangen over de fiscale afdoening van de zaken.  
 
De rol van de Belastingdienst is in de afgelopen jaren beperkter geworden. Sinds 
maart 2012 hebben zij van de politie geen nieuwe dossiers meer ontvangen. Volgens 
de geïnterviewde medewerker zijn er nog enkele overleggen geweest in 2012 en de 
eerste helft van 2013, maar heeft dat voor de Belastingdienst geen nieuwe informatie 
meer opgeleverd. Bij de Belastingdienst overheerst het gevoel dat de financiële aanpak 
van drugsoverlast in Venlo niet meer de prioriteit heeft die het voorheen wel altijd 
heeft gehad.  
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5. RESULTATEN  
 
 
 

In voorgaande hoofdstukken zijn de inspanningen besproken die door alle betrokken 
partijen zijn gepleegd. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de resultaten van 
het drugsbeleid, oftewel de vraag of de situatie in Venlo in de afgelopen jaren is 
veranderd. Hiervoor zijn de afgelopen jaren (onder andere in 2013, 2012, 2010, 2006 
en 2002) gegevens verzameld bij de ondernemers in de binnenstad van Venlo. Tevens 
is gebruik gemaakt van periodiek uitgevoerde tellingen en enquêtes onder 
coffeeshopbezoekers (2013, 2012, 2009 en 2006). Om het drugsgebruik onder 
jongeren in kaart te brengen is gebruik gemaakt van enquêtes onder jongeren (GGD 
2010; VVGI 2010), aangevuld met ervaringen van sleutelinformanten. Daarnaast zijn 
bij de politie drugsmeldingen van bewoners opgevraagd. Voor de ervaringen van de 
bewoners zijn (in 2012 en 2013) enquêtes afgenomen onder direct omwonenden van 
de coffeeshops. Hieronder wordt aandacht besteed aan de resultaten uit deze bronnen. 
 
 
5.1 Coffeeshopbezoek(ers) en jongeren 
 
Deze paragraaf beschrijft allereerst de ontwikkelingen in het aantal 
coffeeshopbezoeken op basis van tellingen die hebben plaatsgevonden bij de 
coffeeshops in Venlo. Daarna worden ervaringen van coffeeshopbezoekers 
weergegeven die zijn geënquêteerd in de coffeeshops. Ten slotte komt het 
drugsgebruik en de drugsproblematiek onder jongeren in Venlo aan bod. Hierbij is 
gebruik gemaakt van enquêtes onder (schoolgaande) jongeren van de 
Gemeenschappelijke GezondheidsDienst (GGD) en het Het Vincent van Gogh 
Instituut (VVGI). Bovendien is door sleutelinformanten een meer actueel beeld van de 
drugsproblematiek onder jongeren geschetst. 
 
Tellingen coffeeshopbezoeken 
In oktober 2013 hebben tellingen van coffeeshopbezoeken plaatsgevonden bij de drie 
gedoogde verkooppunten van softdrugs in Venlo. Twee van de vijf coffeeshops die 
zijn meegenomen in voorgaande evaluaties, zijn per 1 mei 2012 gesloten. In het kader 
van de voorgaande evaluaties van Hektor (Snippe e.a. 2012; Snippe e.a. 2010; Snippe 
e.a. 2006) en de verplaatsing van twee coffeeshops naar de periferie (Bieleman e.a. 
2006) zijn bij de coffeeshops in Venlo vaker tellingen van coffeeshopbezoeken 
verricht. De eerste meting is uitgevoerd (in september 2004) vóór de verplaatsing van 
twee coffeeshops naar de periferie, terwijl de overige metingen na de verplaatsing 
hebben plaatsgevonden.1  
                                                 
1 Tijdens de eerste meting hebben op de afzonderlijke oude locaties van de coffeeshops Oase 
en Roots tellingen plaatsgevonden. In de tweede meting zijn tellingen uitgevoerd op de 
gezamenlijke (nieuwe) locatie (het Schwanenhaus), terwijl tijdens de derde, vierde en vijfde 
meting opnieuw op de afzonderlijke locaties tellingen zijn uitgevoerd. Ten tijde van deze 
meting zijn de twee coffeeshops in de periferie gesloten.  
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In Venlo zijn in oktober 2013 bij de drie overgebleven coffeeshops 1.650 bezoeken2 per 
dag geteld, terwijl in maart 2012 de vijf coffeeshops nog 5.250 keer per dag werden 
bezocht (zie figuur 5.1), een afname van 69%. Wanneer alleen wordt gekeken naar de 
drie coffeeshops in het centrum is er sprake van een lichte daling van het aantal 
coffeeshopbezoeken. Begin 2012 lag het aantal coffeeshopbezoeken op 1.850, terwijl dit 
aantal in 2013 op 1.650 ligt (daling van 11%). Verklaringen voor verschillen tussen de 
metingen zijn de sluiting van de coffeeshops in de periferie en de invoering van het 
Ingezetenen-criterium. Hierdoor komen in 2013 minder (Duitse) bezoekers naar de 
coffeeshops in Venlo dan in voorgaande metingen. 
 
Figuur 5.1 Gemiddeld aantal bezoeken per dag bij de coffeeshops in Venlo, in 2004-2013 

4500 4400

8400

5900
5250

1650
2250

2300 2000 1850 1650
2150

6100

3900
3400

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Totaal 3 Coffeeshops in het centrum 2 Coffeeshops in de periferie

Enquêtes coffeeshopbezoekers 
In oktober 2013 zijn de bezoekers van de drie coffeeshops in Venlo geënquêteerd. 
Hierbij is onder andere naar de woonplaats van de respondenten gevraagd. De helft van 
de bezoekers (52%) woont in Nederland. Hiervan is vier vijfde (81%) afkomstig uit de 
gemeente Venlo. Het aandeel Duitse bezoekers is tussen 2012 en 2013 afgenomen. 
Najaar 2013 is 43% van de bezoekers woonachtig in Duitsland, terwijl begin 2012 56% 
van de bezoekers woonachtig was in Duitsland. In 2006 lag dit percentage op 75%.  
 
Vlak na invoering van het B- en I-criterium per 1 mei 2012 werden geen Duitsers meer 
in de coffeeshops toegelaten. Inmiddels komen zij er weer mondjesmaat. Door mond op 
mond reclame groeit het aandeel Duitse klanten voorzichtig. Ook op verschillende 
internetpagina’s (onder meer www.keinwietpas.de) wordt door Duitse drugsgebruikers 
vermeld dat in Venlo weer coffeeshops kunnen worden bezocht. Het aandeel Duitse 
bezoekers ligt nog niet op het oude niveau van de periode voor 1 mei 2012.  
 
De afstand die Duitse coffeeshopbezoekers afleggen om bij de coffeeshops te komen 
is in 2013 minder groot dan in 2012. De bezoekers leggen in 2013 gemiddeld 43 

                                                 
2 Het betreft hier het aantal bezoeken en niet het aantal unieke bezoekers. Er heeft geen 
correctie plaatsgevonden voor bezoekers die meerdere coffeeshops bezoeken, omdat deze 
informatie niet voor iedere meting beschikbaar is. 
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kilometer af om bij de coffeeshop te komen, terwijl dit in het najaar van 2013 67 
kilometer was (tabel 5.1). Een ruime meerderheid (90%) woont binnen 90 kilometer 
van Venlo. 
 
Tabel 5.1 Afstand woonplaats tot coffeeshop Venlo in 2006, 2009, 2012, 2013 (Duitse 

bezoekers), in %1 
 2006

(n=128) 
2009

(n=103) 
2012 

(n=73) 
2013 

(n=61) 

0 tot 30 km 10 28 12 36 
30 tot 60 km 43 30 32 33 
60 tot 90 km 33 19 25 21 
90 tot 150 km 12 10 22 10 
Meer dan 150 km 2 14 1 0 
Totaal 100 100 100 100 
Gemiddelde  58 57 67 43* 

* Significant verschil tussen 2013 en 2012, p < 0,05. 
1 De uitschieters qua afstand (>250km.) zijn bij het berekenen van het gemiddelde niet meegerekend. 

 
De gemiddelde leeftijd van de coffeeshopbezoekers is 30 jaar, terwijl er geen 
minderjarigen zijn aangetroffen in de coffeeshop. Dit verschilt niet ten opzichte van 
voorgaande jaren.  
 
Vervoersmiddel 
Figuur 5.2 laat zien dat het merendeel (38%) van de bezoekers in 2013, evenals in 
voorgaande metingen, met de auto naar de coffeeshop komt, maar is lager dan in 2012 
(47%). Anders dan voorgaande metingen komen meer bezoekers met de fiets (24% in 
2013 versus 10% in 2012) en minder met het openbaar vervoer (14% in 2013 versus 
30% in 2012) naar de coffeeshop. De overige bezoekers komen te voet (14%), met een 
combinatie van vervoersmiddelen (4%) of met een brommer (2%). De verschillen tussen 
de metingen van 2013 en alle voorgaande metingen zijn significant.  
 
Figuur 5.2  Vervoersmiddel coffeeshopbezoekers (2006, 2009, 2012 en 2013), in % * 
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* Significant verschil tussen 2013 en de voorgaande metingen, p < 0,05.  

 
Verklaringen voor verschillen tussen de metingen zijn de sluiting van de coffeeshops in 
de periferie en de invoering van het I-criterium. Hierdoor komen in 2013 minder 
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(Duitse) bezoekers met de auto en het openbaar vervoer naar de coffeeshops dan in 
voorgaande metingen. 
 
Mogelijk overlastgevend gedrag 
In 2013 is, evenals in 2012, de bezoekers gevraagd of zij zich wel eens schuldig maken 
aan mogelijk overlast gevend gedrag (figuur 5.3).3 Een vijfde (22%) van de bezoekers 
zegt in 2013 wel eens een joint op te steken in de buurt van de coffeeshop, hetgeen 
mogelijk tot stankoverlast leidt. Verder zegt 12% van alle bezoekers wel eens zijn of 
haar auto fout te parkeren in de buurt van een coffeeshop. Ook maken 
coffeeshopbezoekers zich naar eigen zeggen schuldig aan de volgende vormen van 
mogelijk overlastgevend gedrag in de buurt van de coffeeshop: rondhangen op straat 
(14%); afval rond laten slingeren (6%); harde muziek afspelen vanuit de auto in de buurt 
van de coffeeshop (8%); hard autorijden (9%); en ruziemaken of schreeuwen op straat 
(1%). Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen 2013 en 2012. 
 
Figuur 5.3 Zelfgerapporteerd mogelijk overlastgevend gedrag in de buurt van de coffeeshops 

vertoond door respondenten in 2012 (n= 143-146) en 2013 (n=149-151), in % 
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Koopgedrag 
In de coffeeshops van Venlo worden najaar 2013 minder softdrugs gekocht door de 
coffeeshopbezoekers dan begin 2012. De geënquêteerde bezoekers kopen in 2013 
gemiddeld 2,1 gram softdrugs  (gemiddeld 19 euro) bij een coffeeshop in Venlo, 
hetgeen minder is dan de 2,3 gram (gemiddeld 23 euro) in 2012. In 2006 werd 
gemiddeld 4,0 gram gekocht.  
 
Ruim de helft (55%) van de bezoekers koopt in 2013 meer dan twee keer per week 
softdrugs, waarvan een vijfde (21%) zegt elke dag softdrugs te kopen (zie figuur 5.4). 
Verschillen tussen de meting in 2013 en die in 2012 zijn niet significant.  
 
 
 
 

                                                 
3 In metingen voor 2012 is deze vraag niet gesteld. 
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Figuur 5.4   Hoe vaak koop je softdrugs? (2006, 2009, 2012 en 2013), in %  
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Drie tiende (31%) van de bezoekers in 2013  koopt wel eens softdrugs voor anderen 
(met name vrienden en bekenden). Hiervan geeft 9% aan dat deze vrienden wel eens 
jonger zijn dan 18 jaar. Dit verschilt nauwelijks ten opzichte van voorgaande 
metingen. 
 
Andere (illegale) verkooppunten 
In 2013 is ruim een derde (34%) van de bezoekers de afgelopen maand in een andere 
stad geweest om softdrugs te kopen. Veel genoemde andere steden zijn Nijmegen 
(44%), Eindhoven (19%), Roermond (10%) en Amsterdam (21%). Bijna drie vijfde 
(58%) van de bezoekers koopt softdrugs voornamelijk in coffeeshops, terwijl dit 
percentage begin 2012 op 86% lag. De constante kwaliteit van de softdrugs is in 2013 
de voornaamste reden (66%) om hier softdrugs te kopen. Het feit dat softdrugs in een 
coffeeshop als legaal worden gezien, wordt door een vijfde (21%) van de bezoekers 
genoemd als reden om softdrugs in een coffeeshop te kopen. Duitse 
coffeeshopbezoekers noemen dit vaker als motivatie dan Nederlanders (26%). Ook het 
kunnen opdoen van sociale contacten is een reden om softdrugs voornamelijk in een 
coffeeshop te kopen (9%), terwijl een kwart (25%) de vertrouwde omgeving van de 
coffeeshops als motivatie aangeeft.  
 
Van de coffeeshopbezoekers die in Nederland woonachtig zijn, geeft 15% aan wel 
eens softdrugs te kopen van vrienden. Daarnaast koopt 12% wel eens softdrugs op 
straat, terwijl 5% ook wel eens cannabis in een dealpand aanschaft (zie figuur 5.5). 
Deze percentages verschillen niet met die van de voorgaande meting. Het percentage 
ingezetenen dat zelf cannabis kweekt is significant toegenomen ten opzichte van 2012.  
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Figuur 5.5 Overige verkooppunten van softdrugs naast de coffeeshop (2006, 2009, 2012 en 
2013), ingezetenen in %  
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  * Significant verschil tussen 2013 en 2012, p < 0,05.  

 
Van de niet-ingezetenen heeft 37% in het najaar van 2013 wel eens softdrugs van 
vrienden gekocht, terwijl dit in het voorjaar van 2012 op 22% lag (figuur 5.6). Verder 
zegt 10% in het najaar van 2013 in de afgelopen maanden wel eens cannabis in een 
dealpand te hebben aangeschaft, terwijl eveneens 10% zelf softdrugs te hebben 
gekweekt. Daarnaast zegt 23% in het najaar van 2013 wel eens cannabis op straat te 
hebben aangeschaft, hetgeen is gestegen ten opzicht van het voorjaar van 2012. Ruim 
de helft (53%) van hen zegt dat dit uitsluitend in Duitsland plaatsvindt, terwijl minder 
dan de helft (47%) aangeeft dat dit (onder meer) in Nederland gebeurt. Van de kopers 
bij niet-gedoogde verkooppunten geeft minder dan de helft (47%) aan dat bij die 
verkooppunten het ook mogelijk is om harddrugs te verkrijgen, terwijl minder dan een 
tiende (8%) zegt dat ook daadwerkelijk te hebben aangeschaft. 
 
Figuur 5.6 Overige verkooppunten van softdrugs naast de coffeeshop (2006, 2009, 2012 en 

2013), niet-ingezetenen in %  
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Uit onderzoek van het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 
(EMCDDA) is gebleken dat voor 1 mei 2012 jongeren in Duitsland vaak softdrugs 
kochten in eigen land: via vrienden en bekenden; in horecagelegenheden (discotheken, 
cafés); en op straat (Pfeiffer-Gerschel, 2013). Daarnaast gaf ruim een kwart van de 
jongeren aan softdrugs te verkrijgen in Nederlandse coffeeshops. Over de 
cannabismarkt in Duitsland zijn nog geen gegevens beschikbaar over de periode na 1 
mei 2012. Uit onderzoek van de KLPD blijkt dat de verwachting is dat voormalige 
drugstoeristen in Nederland in toenemende mate een beroep doen op lokale 
thuismarkten (Landman e.a. 2012). Verder is de cannabisteelt in Duitsland de 
afgelopen jaren gegroeid. Zo zijn in 2010 348 kwekerijen in Duitsland ontmanteld. 
 
Enquêtes onder jongeren 
Het lijkt erop dat de Venlose jeugd niet in de coffeeshops komt. Tijdens het veldwerk 
zijn geen minderjarigen aangetroffen in de coffeeshops, terwijl ook bij de controles 
van de politie in de coffeeshops geen minderjarigen in de coffeeshop zijn 
geconstateerd. Om het drugsgebruik onder (schoolgaande) jongeren in kaart te 
brengen is daarom gebruik gemaakt van enquêtes onder jongeren die in 2010 zijn 
uitgevoerd door de Gemeenschappelijke GezondheidsDienst (GGD) en het Het 
Vincent van Gogh Instituut (VVGI). 
 
Schoolgaande jongeren 
Uit het onderzoek van de GGD blijkt dat in 2009 9% van de leerlingen in klas 4 van 
het voortgezet onderwijs in Limburg Noord in de afgelopen vier weken hasj of wiet 
heeft gebruikt, terwijl dit in de tweede klas op 1% ligt (GGD 2010). De leerlingen die 
wel eens softdrugs hebben gebruikt zijn hiermee begonnen toen ze 14 jaar waren. Van 
alle leerlingen koopt 6% hasj of wiet van vrienden, terwijl 4% hasj of wiet 
aangeboden heeft gekregen op school. Aan het einde van 2013 zal blijken of deze 
percentages zijn veranderd, omdat dan de resultaten beschikbaar zijn van de volgende 
meting van de GGD-jongerenmonitor.4 De onderzoeksresultaten van de GGD 
Limburg Noord zijn lastig te vergelijken met die van de landelijke scholierensurvey 
van het Trimbos-instituut, omdat in dat onderzoek wordt gerapporteerd over het 
cannabisgebruik van bepaalde leeftijdsgroepen in plaats van dat van klassen 
(Verdurmen e.a. 2012). Het lijkt erop dat het softdrugsgebruik van de scholieren in 
Limburg Noord vergelijkbaar is met het landelijke gemiddelde. Van alle 12-jarige 
scholieren in Nederland heeft 0,2% de afgelopen vier weken softdrugs gebruikt, 
terwijl dit percentage onder de 15-jarigen op 10,2% ligt (Verdurmen e.a. 2012).   
 
Jongeren in de openbare ruimte 
Het Vincent van Gogh Instituut heeft in 2010 onderzoek gedaan onder ruim 200 
jongeren (van 12 tot 24 jaar) die zich bevinden in de openbare ruimte (VVGI 2010). 
De helft van deze jongeren geeft aan wel eens te hebben geblowd. Van deze groep 
geeft bijna twee vijfde aan in de afgelopen drie maanden nog hasj of wiet te hebben 
gebruikt. Volgens dit onderzoek is de actief blowende jongere gemiddeld 17 jaar, 
terwijl de incidentele blowers jonger zijn. Dit zijn niet allemaal jongeren die (iedere 
                                                 
4 Deze meting zal in het najaar van 2013 plaatsvinden. 



48                                                          INTRAVAL - Onderzoek drugsbeleid Venlo 2012-2013 

dag) in de schoolbanken zijn te vinden. Ongeveer een tiende gaat niet meer naar 
school. Een kwart van deze jongeren is bekend bij een instelling (waaronder bureau 
Jeugdzorg), terwijl bijna de helft een keer is blijven zitten in zijn of haar 
schoolcarrière. De jongeren is niet gevraagd hoe zij aan cannabis zijn gekomen. Ook 
uit andere onderzoeken blijkt dat er een verschil is in softdrugsgebruik tussen 
schoolgaande jongeren en zogenoemde kwetsbare jongeren (Bieleman e.a. 2011).5 Zo 
heeft in Rotterdam meer dan de helft van de kwetsbare jongeren wel eens hasj of wiet 
gebruikt, hetgeen vergelijkbaar is met het softdrugsgebruik van jongeren die zich 
bevinden in de openbare ruimte in Venlo.  
 
Gesprekken sleutelinformanten 
Aangezien de enquêtes onder jongeren niet onlangs hebben plaatsgevonden is aan 
sleutelinformanten gevraagd om een meer actueel beeld van het drugsgebruik en de 
drugsproblematiek onder jongeren te schetsen.  
 
Schoolgaande jongeren 
Er bestaat een diffuus beeld onder de sleutelinformanten over de ontwikkelingen in het 
gebruik van en de handel in drugs op scholen. Medewerkers van scholen waarmee is 
gesproken geven aan dat er geen sprake is van een toename van drugsgebruik en 
drugshandel op scholen in de afgelopen jaren. Ieder jaar zijn er hooguit vijf 
drugsincidenten op de verschillende middelbare scholen. Hierbij kan worden gedacht 
aan: de aanwezigheid van softdrugs in een kluisje; onder invloed van softdrugs in de 
klas zitten; of kleinschalige handel in softdrugs. Deze aantallen zijn niet of nauwelijks 
veranderd na invoering van het B- en I-criterium. Middelbare scholen vreesden voor 
een toename van dealers op schoolpleinen na de sluiting van de coffeeshops in de 
periferie op 1 mei 2012, maar deze vrees is volgens medewerkers geen bewaarheid 
geworden. Middelbare scholen zeggen niet te kampen met overlast van dealers op of 
rondom schoolpleinen, maar zij geven ook aan geen goed zicht te hebben op 
mogelijke handel in softdrugs tussen leerlingen onderling.  
 
Preventiemedewerkers van de verslavingszorg zien ook geen toename van 
drugsgebruik en drugsproblematiek onder schoolgaande jongeren. Jongerenwerkers 
zeggen wel dat de drugsproblematiek op scholen groter is geworden. Dat is volgens 
hen niet altijd zichtbaar voor leraren en andere omstanders. Het komt volgens hen 
sinds de invoering van het B- en I-criterium vaker voor dat jongeren op school 
softdrugs krijgen aangeboden. Volgens de jongerenwerkers wordt vooral gedeald door 
jongeren die op deze middelbare scholen zitten. 
 
Jongeren in de openbare ruimte 
Meerdere jongerenwerkers en straathoekwerkers zeggen dat een deel van de 
rondhangende (overlastgevende) jongeren op straat zich inmiddels op het criminele 
pad begeeft. Rondom de invoering van het B- en I-criterium zijn zij zich gaan 

                                                 
5 Een aantal categorieën jongeren valt buiten het bereik van de jeugdmonitor van de GGD, 
omdat ze niet of nauwelijks meer naar school gaan. Het betreft kwetsbare groepen, zoals 
zwerfjongeren, jongeren met spijbelgedrag en vroegtijdige schoolverlaters. 



Resultaten   49 

bezighouden met de handel in (soft- en/of hard)drugs aan Duitsers. De handel vond 
volgens geïnterviewde jongerenwerkers en straathoekwerkers onder meer plaats in 
Venlo-Zuid (rondom de coffeeshops), Venlo-Oost (rondom de twee gesloten 
coffeeshops in de periferie), rondom het station en op de Maaskade. Vlak na invoering 
van het B- en I-criterium waren er volgens meerdere sleutelinformanten tientallen 
dealers actief op deze locaties. Sinds enkele maanden is het rustiger geworden volgens 
zowel de coffeeshopeigenaren als de straathoekwerkers. Ook tijdens het veldwerk 
constateren de onderzoekers dat slechts enkele dealers en drugsrunners actief zijn 
rondom de coffeeshops in Venlo Zuid. Een belangrijke verklaring die hiervoor wordt 
gegeven is dat Duitse klanten weer softdrugs kopen in de coffeeshop. Enkele dealers 
proberen Duitsers nog wel te overtuigen dat ze de coffeeshop niet in mogen, maar 
slechts een klein deel van de Duitse klanten koopt (soft- en/of hard)drugs bij deze 
dealers. Overigens hebben dealers de maanden na 1 mei 2012 benut om reclame te 
maken voor hun handel volgens meerdere jongerenwerkers en straathoekwerkers. Het 
eerste contact is gelegd, waarbij telefoonnummers zijn uitgewisseld. De handel vindt 
nu op andere locaties plaats. Er zijn dealers die de drugs aan huis brengen, terwijl ook 
wordt afgesproken op andere locaties, zoals rustige parkeerterreinen van 
sportverenigingen.  
 
Het zijn volgens meerdere sleutelinformanten met name jongeren en jongvolwassenen 
tussen de 15 en 25 jaar oud die zich bezighouden met de drugshandel. De jongste 
categorie is vaak actief als drugsrunner, terwijl de (jong)volwassenen zich bezig 
houden met drugsdealen.6 Daarnaast zijn er ook enkele oudere dealers aanwezig. Het 
zijn volgens jongerenwerkers en straathoekwerkers voornamelijk jongeren uit Venlo 
en omstreken afkomstig uit kansarme gezinnen. Hieronder is een jongerengroep uit 
Tegelen die bekend stond als overlastgevend, terwijl ook jongeren uit onder meer 
Blerick en Venlo-Noord zich zouden bezighouden met de drugshandel. Meerdere 
jongens vallen onder de categorie vroegtijdige schoolverlaters, terwijl enkele jongeren 
in het verleden ook zwaardere delicten (waaronder gewapende overvallen) hebben 
gepleegd volgens straathoekwerkers.  
 
Er doen verschillende verhalen de ronde dat ook dealers uit de randstad (waaronder 
Rotterdam) zich zouden bezighouden met drugshandel in Venlo. Meerdere 
sleutelinformanten noemen dit als vaststaand feit, maar bij doorvragen blijft de bron 
van dit verhaal onduidelijk. Geen enkele sleutelinformant heeft zelf gesproken met 
dealers uit de randstad, maar hebben deze informatie van jongeren op straat gehoord. 
Onder straathoekwerkers bestaat het idee dat de groep dealers uit de randstad niet 
groot is geweest en dat zij inmiddels niet meer actief zijn in Venlo.  
 
Sleutelinformanten vinden het moeilijk om het totaal aantal dealers te schatten. 
Schattingen lopen uiteen van enkele tientallen tot ruim 100 dealers. Daarnaast zijn er 
jongerenwerkers die geen schatting durven te geven, omdat deze gegevens niet door 
hen worden geregistreerd. 
                                                 
6 Een drugsrunner is een persoon die potentiële kopers van drugs op straat aanspreekt om ze 
vervolgens naar een drugsdealer toe te leiden. Een drugsdealer is een persoon die  
daadwerkelijk handelt in drugs.  
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5.2 Omwonenden  
 
In deze paragraaf worden de ervaringen van de omwonenden van de coffeeshops en 
ondernemers in de binnenstad besproken.7  
 
Ervaringen bewoners 
Voor het vaststellen van de aard en omvang van onder meer drugsoverlast onder 
bewoners is in oktober 2013 een enquête onder omwonenden van de drie coffeeshops 
gehouden. Dezelfde enquête is in maart 2012 afgenomen onder de omwonenden van 
de toen nog vijf coffeeshops in Venlo.  
 
Ervaren overlast 
Omwonenden rond de coffeeshop in de binnenstad en de twee coffeeshops in Venlo 
Zuid is gevraagd waarvan zij overlast ervaren. Dit is in een open vraag gesteld. De 
ondervraagden mochten hierop spontaan meerdere antwoorden geven. Najaar 2013 zegt 
42% nergens overlast van te ervaren (figuur 5.7).  Begin 2012 was dit 46% van de 
omwonenden. De aard van de overlast is wel sterk veranderd. Het percentage 
omwonenden dat drugsoverlast ervaart is gestegen van 29% in 2012 tot 46% in 2013, 
terwijl de overlast van rondhangende personen is afgenomen. De overige vormen van 
overlast die omwonenden ervaren zijn niet significant veranderd.   
 
Figuur 5.7 Overlast ervaren door direct omwonenden coffeeshops in 2012 en 2013, meerdere 
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Onveiligheidsgevoelens 
In 2013 voelt 55% van de omwonenden zich wel eens onveilig in de eigen buurt (figuur 
5.8). In 2012 voelde een vergelijkbaar percentage omwonenden zich wel eens onveilig 
(56%).   
 

                                                 
7 In 2013 is de enquête onder omwonenden van coffeeshops en de enquête onder ondernemers 
eind september en begin oktober afgenomen, hetgeen betekent dat de ervaringen met name 
over 2013 gaan. In 2012 is de enquête afgenomen in het voorjaar, waardoor de ervaringen met 
name over 2011 gaan. 
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Figuur 5.8 Gevolgen drugsoverlast: onveilig-
heidsgevoelens omwonenden 
coffeeshops , in %  
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Slachtofferschap criminaliteit 
De indicator slachtofferschap is niet significant veranderd. In 2012 zegt 7% van de 
omwonenden slachtoffer te zijn geweest van een delict (geweldsmisdrijven, 
vermogensdelicten of vernielingen) tegenover 13% in 2013 (figuur 5.9).  
 

Figuur 5.9 Gevolgen drugsoverlast: 
slachtofferschap in de 
gemeente Venlo, in %  
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De tevredenheid over hun buurt is afgenomen bij omwonenden. Uit figuur 5.10 blijkt 
dat in 2013 71% van de omwonenden tevreden is over het wonen in de buurt, terwijl 
dit percentage in 2012 op 76% lag. 
 
Daarnaast is de respondenten gevraagd om de waardering van de (woon)omgeving in 
een rapportcijfer uit te drukken. Deze waardering is nauwelijks gewijzigd. De direct 
omwonenden van de vijf coffeeshops waarderen hun woonomgeving in 2013 met een 
6,8 tegenover een 6,9 in 2012.  
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Figuur 5.10 Tevredenheid omwonenden van coffeeshops over wonen 
buurt in 2012 en 2013, in %  
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* Significant verschil met 2012, p < 0,05. 

 
Achtergrondkenmerken bewoners binnenstad 
Een concentratie van de drugshandel in de binnenstad tast de kwaliteit van de woon-
omgeving aan. De verwachting was dat door de aanpak van de drugshandel en de 
realisering van enkele nieuwbouwlocaties de binnenstad voor de huidige, maar zeker 
ook voor potentiële bewoners, aantrekkelijker zou worden. Het profiel van de 
bewoners in het gebied Q4 is daardoor mogelijk veranderd. Deze veranderingen 
kosten doorgaans tijd en zijn pas zichtbaar na jaren. Veranderingen van jaar op jaar 
zijn nauwelijks zichtbaar.  
 
Uit de bevolkingsgegevens van de gemeente Venlo blijkt dat de bevolkingsopbouw 
nauwelijks veranderd. Het percentage bewoners van 40 jaar en ouder is in de 
gemeente Venlo enigszins toegenomen ten opzichte van 2001. Was in 2001 minder 
dan de helft van de bewoners ouder dan 40 jaar (49%) in 2013 is dat 56%. In Q4 wijkt 
de ontwikkeling af van deze gemeentelijke tendens. In Q4 wonen altijd al relatief veel 
personen tussen de 25 en 39 jaar. Dit percentage is ten opzichte van voorgaande jaren 
weer iets gestegen. Verder wonen in Q4 relatief veel allochtonen, met name Turken en 
personen met een overige, niet westerse etniciteit. Het percentage Turken is in 2013 
verder gedaald, terwijl het percentage bewoners met een overige niet-westerse in 2013 
verder is gestegen en sterk toeneemt. Daarnaast telt Q4 relatief veel alleenstaanden 
(30,1%). Dit percentage is sinds 2001 (41% alleenstaanden) fors afgenomen. De 
voortdurende daling sinds 2001 is in 2013 veranderd in een lichte stijging. Het 
percentage gezinnen (met kinderen) is relatief laag in Q4, is wat gestegen in de 
afgelopen 12 jaar maar lijkt niet verder toe te nemen.  
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Tabel 5.2 Achtergrondkenmerken bewoners gemeente Venlo en Q4, per 1-1-2001, per 1-1-
2005, per 1-1-2009 en per 1-1-2012, in % 

 Venlo Q4
01 05 09 12 13 01 05 09 12 13

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

17,4
11,5 
22,3 
33,9 
14,9 
 
100 

17,0
11,4 
20,8 
35,3 
15,5 
 
100 

16,1
11,4 
18,2 
37,4 
16,9 
 
100 

15,9
11,2 
17,6 
37,4 
17,8 
 
100 

15,6
11,2 
17,4 
37,2 
18,6 
 
100 

5,5
14,5 
28,7 
27,9 
23,4 
 
100 

6,0
16,2 
32,2 
26,4 
19,3 
 
100 

4,9 
11,4 
32,9 
31,7 
19,2 
 
100 

6,9 
10,7 
34,5 
29,0 
19,0 
 
100 

6,9
10,5 
34,6 
29,5 
18,5 
 
100 

Etnici-
teit 

Nederlandse 
Turkse 
Marokkaanse 
Overige niet-
westerse 
Duitse 
Overig westerse 
 
Totaal 

76,0
3,7 
2,6 
2,7 
 
9,2 
5,8 
 
100 

74,6
4,2 
3,0 
3,5 
 
8,6 
6,1 
 
100 

74,7
4,0 
2,9 
3,8 
 
8,2 
6,4 
 
100 

74,2
4,1 
3,0 
3,9 
 
8,0 
6,8 
 
100 

73,9
4,1 
3,1 
4,0 
 
7,8 
7,2 
 
100 

66,3
7,1 
2,5 
6,9 
 
8,5 
8,7 
 
100 

67,0 
7,7 
2,8 
7,9 
 
8,2 
6,4 
 
100 

65,7 
6,1 
1,5 
8,2 
 
9,3 
9,2 
 
100 

64,6 
5,9 
1,3 
6,7 
 
7,0 
14,5 
 
100 

62,8
5,0 
1,2 
5,7 
 
7,4 
17,7 
 
100  

Huis-
houden 

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

12,2
21,0 
 
49,4 
7,7 
9,6 
 
 
100 

12,8
21,3 
 
47,4 
8,5 
8,0 
 
 
100 

14,0
22,3 
 
46,1 
9,0 
8,6 
 
 
100 

14,3
22,4 
 
45,0 
9,5 
8,8 
 
 
100 

14,6
22,4 
 
44,5 
9,6 
9,0 
 
 
100 

41,0
17,7 
 
11,0 
10,4 
20,0 
 
 
100 

40,7 
13,2 
 
14,8 
8,5 
22,8 
 
 
100 

37,1 
16,0 
 
11,9 
11,9 
23,1 
 
 
100 

29,5 
17,5 
 
14,8 
11,7 
26,5 
 
 
100 

30,1
16,6 
 
14,6 
13,0 
25,9 
 
 
100 

Bron: GBA gemeente Venlo, bewerking INTRAVAL. 
 
Ervaringen ondernemers 
In 2013 zijn evenals in voorgaande metingen 100 willekeurig gekozen ondernemers in 
de binnenstad face-to-face geënquêteerd. De helft van de geënquêteerde ondernemers 
werkt in het gebied  Q4+ (Q4 en de Straelseweg en Helbeek), terwijl de andere helft in 
het overige deel van de binnenstad is gevestigd.  
 
Ervaren overlast 
In tabel 5.3 staan de gemiddelde indicatorscores van de persoonlijk ervaren 
drugsoverlast van ondernemers weergegeven. Er is gevraagd naar het ervaren van 
overlast in de afgelopen 12 maanden. In de tabellen is het jaar vermeld waarop (het 
grootste deel) van de ervaringen betrekking heeft. In 2013 is de enquête eind 
september en begin oktober afgenomen, hetgeen betekent dat de ervaringen met name 
over 2013 gaan.     
 
Ondernemers ervaren in 2013 significant meer drugsoverlast dan in 2011. De  
indicatorscores van drie vormen van drugsoverlast (overlast coffeeshops/ 
verkooppunten8, annexatie door gebruikers/dealers/runners en overige vormen van 

                                                 
8 De indicatorscore overlast van  coffeeshops en overige verkooppunten van softdrugs bestaat 
uit de volgende items: verkeer- en parkeeroverlast bij verkooppunten van softdrugs; 
geluidsoverlast door verkooppunten (scooters, brommers, etc.); stankoverlast door 
verkooppunten van softdrugs; en samenscholingen van jongeren/bezoekers rondom 
verkooppunten. 
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overlast9) zijn in 2013 hoger dan in 2011 (tabel 5.3). De toename van de ervaren 
overlast doet zich vooral voor bij de ondernemers in het gebied Q4+. Zij ervaren ook 
duidelijk meer overlast dan de overige ondernemers in de Binnenstad. Op alle 
overlastindicatoren scoren zij hoger. Met name de annexatie van de openbare ruimte 
door gebruikers, dealers en runners en de indicator overige vormen van overlast 
scoren in 2013 met een 3,6 relatief hoog. De indicator overlast coffeeshops en 
verkooppunten scoort met een 2,5 enigszins lager. 
 
Tabel 5.3 Gemiddelde indicatorscores persoonlijk ervaren drugsoverlast ondernemers 

binnenstad, 2001, 2005, 2009, 2011 en 2013 (n=99–104) 
 
 

Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad 
01 
 

05 
 

09 
 

11 
 

13
 

01
 

05 09
 

11
 

13
 

01
 

05
 

09 
 

11 
 

13 
 

Overlast 
coffeeshops/ 
verkoop-
punten 

2,7 1,5 2,9 1,5 2,5 a 1,9 1,4 1,9 1,3 1,7 2,3 1,5 2,4 1,4 2,1a 

Annexatie 
door gebrui-
kers/dealers/ 
runners 

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

Overige 
vormen van 
overlast* 

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

* Vervuiling van straat of plein door drugsgebruikers/dealers, vervuiling van portieken/ bergingen rondom 
de onderneming, gebruikte spuiten op straat. 
a Significant verschil met 2011 (p<0,05).  

 
Drugstoerisme 
Het percentage ondernemers dat van mening is dat er sprake is van drugstoerisme in 
de buurt van hun winkel is nauwelijks veranderd. Van alle ondernemers in de 
binnenstad is in 2013 44% van mening dat er drugstoerisme is, terwijl dit in 2011 39% 
was (zie tabel 5.4). Ook in Q4+ is drugstoerisme volgens de ondernemers vrijwel 
ongewijzigd gebleven. 
 
Tabel 5.4 Percentage ondernemers dat van mening is dat drugstoerisme voorkomt in hun 

buurt (n=94-104) *     

 
 

Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad 

01 05 09 11 13 01 05 09 11 13 01 05 09 11 13 

Ja 
Nee 
Weet niet   

88 
10 
2 

42
51 
7 

56 

31 

13 

43 
49 
9 

51 
37 
12 

63
26 
11 

49
39 
12 

28
51 

21 

37
51 
12 

37
43 
20 

75
18 
7 

46
45 
9 

42 
42 
16 

39 
50 
11 

44 
40 
16 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
* Door afrondingsverschillen tellen de scores niet exact op tot 100 procent. 

 
Van de ondernemers die drugstoerisme constateren vindt in 2013 twee derde (67%) dat 
dit tot extra overlast leidt (zie tabel 5.5). Dat is een toename ten opzichte van 2011 toen 
een derde van de ondernemers van mening was dat drugstoerisme tot extra overlast leidt. 
Van de ondernemers in Q4+ is 75 % van mening dat drugstoerisme tot extra overlast 
leidt. Van de ondernemers in het overige deel van de binnenstad is dit 56%.    

                                                 
9 De indicatorscore overige vormen van overlast bestaat uit de volgende items: vervuiling van 
straat of plein door drugsgebruikers; vervuiling van portieken rondom de onderneming; en 
gebruikte spuiten op straat. 
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Tabel 5.5  Percentage ondernemers dat aangeeft dat drugstoerisme extra overlast oplevert 

(n=41-78)*   

 
 

Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad 
01 05 09 11 13 01 05 09 11 13 01 05 09 11 13 

Ja 
Nee 
Weet niet   

41 
48 
12 

29 
71 
0 

52 
37 
11 

40 
60 
0 

75 a

 25 
 0 

64
33 
3 

26
65 
9 

60
13 

27 

29
62 
10 

56
44 
0 

51
41 
8 

27
68 
5 

55 

29 

16 

34  
61 
5 

67 a 
33 
0 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
a Significant verschil met 2011, p < 0,05. 
* Door afrondingsverschillen tellen de scores niet exact op tot 100 procent. 

 
Buurtproblematiek 
Uit tabel 5.6 blijkt dat de buurtproblematiek volgens de ondernemers in 2013 
nauwelijks is gewijzigd ten opzicht van 2011.  Voor zowel de ondernemers in het 
gebied Q4+ als in het overige deel van de binnenstad zijn de overige vormen van 
buurtproblematiek niet of nauwelijks veranderd. Geen van de indicatoren is significant 
toe- of afgenomen. 
 
Tabel 5.6 Gemiddelde indicatorscore op een schaal van 1 tot 10 voor ernst 

buurtproblematiek ondernemers binnenstad, 2001, 2005, 2009, 2011 en 2013 
(n=101-108) 

 
 

Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad 
01 05 09 11 13 01 05 09 11 13 01 05 09 11 13 

Drugsproblematiek 5,0 2,5 3,8 3,5 4,3 3,6 3,1 2,9 3,2 3,0 4,3 2,8 3,3 3,3 3,6
Verkeers-
problematiek 

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

Buurtverloedering 3,7 3,4 4,1 3,1 2,8 3,6 3,1 3,5 3,4 2,7 3,7 3,3 3,8 3,3 2,7
Buurtdreiging 3,0 2,7 3,0 2,5 2,5 2,9 2,6 2,6 2,9 2,1 2,9 2,8 2,8 2,7 2,4

 
Het percentage ondernemers in het gebied Q4+ dat plekken in de buurt vermijdt uit 
veiligheidsoogpunt is in 2013 significant gestegen ten opzichte van 2011. Van de 
ondernemers in Q4+ zegt in 2013 16% bepaalde plekken te mijden. In 2011 ging het 
slechts 2% van de ondernemers. In het overig deel van de binnenstad is dit percentage 
in 2011 nauwelijks veranderd ten opzichte van 2011, maar ligt het wel aanzienlijk 
lager dan in 2001 (figuur 5.11). 
 

Figuur 5.11  Ondernemers die bepaalde plekken vermijden uit veilig-
heidsoogpunt in 2001, 2005, 2009, 2011 en 2013 in % 
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* Significant verschil tussen meting 2013 en 2011, p < 0,05. 
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Slachtofferschap 
Het percentage ondernemers in de binnenstad dat slachtoffer is geweest van 
vermogensdelicten, geweldsdelicten en vandalisme is in 2013 is alleen veranderd voor 
het slachtofferschap van vermogensdelicten. Ondernemers in de binnenstad zijn in 2013 
met name minder vaak het slachtoffer geweest van diefstal uit de winkel (tabel 5.7). In 
2013 is 46% het slachtoffer geweest van diefstal. In 2011 was dit nog 64%. Ook overige 
vormen van criminaliteit (geweldsdelicten en vandalisme) zijn gedaald, maar de afname 
is onvoldoende groot om significant te zijn. De tendens is wel positief.  
 
Tabel 5.7 Slachtofferschap ondernemers van vermogens- en geweldsdelicten en vandalisme in 

binnenstad in afgelopen twaalf maanden, 2001, 2005, 2009, 2011 en 2013, in % 
(n=101-108) 

 
 

Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad 
01 05 09 11 13 01 05 09 11 13 01 05 09 11 13 

 
Vermogensdelicten 

 
49 

 
65 

 
52 64 42 70 69 56 65 49 60 67 

 
55 

 
64 

 
46a 

Diefstal 42 57 51 64 45 64 64 51 63 47 54 60 51 64 46a 
Poging tot inbraak 13 19 9 9 6 11 12 6 9 6 12 15 7 9 6 
Inbraak 6 4 4 4 4 9 2 4 4 2 8 3 4 4 3 
Diefstal uit 
bedrijfsvoertuig 

8 0 0 0 2 4 4 0 2 2 8 2 0 1 2 

Diefstal van 
bedr.voertuig 

2 0 2 0 0 4 0 2 0 0 3 0 2 1 0 

 

Geweldsdelicten 18 31 23 23 18 17 31 24 28 24 18 31 23 
 

26 
 

21 
Bedreigd in 
onderneming 

16 29 23 21 18 15 31 22 26 24 16 30 22 24 21 

Diefstal met geweld 
of bedreiging 

6 6 6 2 2 4 6 6 5 4 5 6 6 4 3 

Slachtoffer van 
mishandeling  

2 2 4 2 0 2 4 2 0 0 2 3 3 1 0 

 

Vandalisme 31 18 21 19 16 43 29 29 33 29 37 24 25 
 

27 
 

23 
Vandalisme/ 
vernieling 

31 17 21 19 14 43 29 29 33 29 37 23 25 27 22 

Brandstichting 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
a Significant verschil met 2011 (p< 0,05).  
 
Bedrijfsvestigingen 
De gegevens over de bedrijfsvestigingen in de binnenstad van Venlo zijn voor 2012 
(en 2013) niet beschikbaar.  
 
 
5.3 Registratiegegevens 
 
In deze paragraaf komen de politiegegevens over geregistreerde incidenten en de niet 
gedoogde verkooppunten aan bod. 
  
Geregistreerde incidenten politie 
Bij de politie zijn de geregistreerde drugsgerelateerde incidenten opgevraagd die hebben 
plaatsgevonden in de gemeente Venlo.10 De incidenten worden sinds november 2008 
                                                 
10 Onder incidenten wordt het volgende verstaan: aangiften;  meldingen van politie en 
meldingen van burgers. Binnen drugsincidenten worden de volgende categorieën gehanteerd: 
bezit harddrugs; handel e.d. harddrugs; vervaardigen harddrugs; bezit softdrugs; handel e.d. 
softdrugs; vervaardigen softdrugs; aantreffen drugs; overige drugsdelicten; en overlast in 
verband met drugs. 
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vastgelegd in het registratiesysteem BVH, terwijl daarvoor gebruik werd gemaakt van 
het registratiesysteem BPS. De gegevens in BVH zijn niet volledig vergelijkbaar met 
gegevens uit BPS.11 Hieronder worden om die reden de incidenten uit BVH (2010, 2011 
en 2012) weergegeven.  
 
Dealers 
In 2012 zijn in Venlo 87 dealers aangehouden, waarvan 80 handelen in softdrugs en 
zeven in harddrugs (figuur 5.12). In 2011 zijn 22 dealers aangehouden, waarvan drie 
handelden in softdrugs en 19 in harddrugs. In 2010 zijn ook voornamelijk 
softdrugsdealers aangehouden (16 van de 17 dealers).    
 

Figuur 5.12    Aangehouden dealers in Venlo in 2010, 2011 en 2012 
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Bron: politie Limburg-Noord, bewerking INTRAVAL. 

 
Een van de in 2012 aangehouden dealers was actief in Q4, het gebied waar de 
drugsoverlast altijd het meest omvangrijk is geweest en waarop tot 2007 de drugsaanpak 
ook voornamelijk was gericht (figuur 5.13). In 2011 is voor het eerst sinds 2001 geen 
enkele dealer meer aangehouden in het gebied Q4. In de jaren daarvoor zijn de aantallen 
aangehouden dealers in Q4 snel afgenomen.  
 
Naast deze dealers zijn er ook nog enkele personen aangehouden met een grotere 
hoeveelheid soft- en of harddrugs in hun bezit, waarvan op basis van de beschikbare 
gegevens niet kan worden vastgesteld dat ze hierin hebben gehandeld. Onder grote 
hoeveelheden soft- of harddrugs wordt verstaan: meer dan 30 gram softdrugs of meer 
dan 2 gram harddrugs (of vijf bolletjes). Deze grote hoeveelheden zijn doorgaans niet 
alleen voor eigen gebruik bestemd. In 2012 ging het om drie personen, terwijl het in 
2011 12 personen waren. 

                                                 
11 Het bedrijfsprocessensysteem BPS is in het kader van een landelijke uniformisering eind 
2008 gefaseerd opgevolgd door de Basisvoorziening Handhaving (BVH). De overgang naar dit 
nieuwe systeem is gepaard gegaan met de nodige problemen. Inmiddels is gebleken dat BVH 
matig gebruiksvriendelijk is (Algemene Rekenkamer 2011). Het systeem is omslachtig, terwijl 
het slecht aansluit bij de taken die ermee vervuld moeten worden. Bovendien bestaan 
aanwijzingen dat agenten BVH mijden of incidenten ‘lichter’ classificeren, zodat ze met een 
boete kunnen worden afgedaan en niet hoeven te worden geregistreerd in BVH. Er zijn verder 
nadelige effecten waarneembaar voor de beleidsinformatie van de korpsen en voor de 
criminaliteitsstatistieken. Door deze verschillen in het registreren van werkprocessen en 
incidenten zijn gegevens uit BPS niet volledig te vergelijken met gegevens uit BVH. 
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Figuur 5.13  Aantal aangehouden straatdealers in gebied Q4, 2001 - 2012 

107

22

5 1 0 1
0

20

40

60

80

100

120

2001 2005 2008 2010 2011 2012

 Bron: politie Limburg-Noord, bewerking INTRAVAL. 
 
Hennepkwekerijen 
Verder zijn in Venlo in 2012 65 hennepkwekerijen aangetroffen door de politie, terwijl 
dat aantal in 2011 op 34 lag. In 2012 liggen de meeste kwekerijen (35%) in Blerick, 
terwijl in 2011 meer dan de helft van de kwekerijen is aangetroffen in Blerick. 
Kwekerijen worden meer en meer in andere delen van de stad aangetroffen. Er lijkt 
sprake van een toenemende spreiding over de stad. 
 
Niet gedoogde verkooppunten  
Niet gedoogde verkooppunten van softdrugs zijn alle publieke en private 
verkooppunten anders dan officieel gedoogde verkooppunten (coffeeshops), waar 
softdrugs worden verkocht en eventueel gebruikt. In deze niet gedoogde 
verkooppunten worden vaak grotere hoeveelheden dan de maximaal in coffeeshop 
gedoogde verkoophoeveelheid van vijf gram per klant verkocht. De verkoop van drugs 
blijkt onder meer uit de verklaringen van de verdachten die voor het in bezit hebben 
van softdrugs door het straatteam van de politie in Venlo zijn aangehouden. Leden van 
het straatteam houden tijdens observaties personen aan die panden in de binnenstad 
van Venlo bezoeken, waarvan de politie vermoedt dat er in drugs wordt gehandeld. 
 
In 2012 zijn 6 panden gesloten vanwege handel dan wel aanwezigheid van drugs. In 
2011 waren dat er 11 en in  2010 12 panden (tabel 5.8).  
 
Tabel 5.8     Aantal gesloten drugspanden in Venlo naar soort drugs, 2010 - 2012 
 2010 2011 2012 
Softdrugs 4 2 1 
Harddrugs en softdrugs 2 - 2 
Harddrugs 6 9 3 
Hennep 4 11 24 
Onbekend 1 - - 
Totaal 17 22 30 

Bron: gemeente Venlo, bewerking INTRAVAL. 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
 
 

De drugsoverlast en –criminaliteit in Venlo is in de periode 2001-2009 succesvol 
bestreden met het project Hektor. Door een driesporenbeleid (handhaving, vastgoed, 
coffeeshops) werd de problematiek integraal aangepakt. De afgelopen jaren is de 
drugsaanpak in Venlo in afwachting van landelijke beleidsontwikkelingen 
gecontinueerd.  
 
Per 1 mei 2012 is in de drie zuidelijke provincies van Nederland (waaronder Limburg) 
de coffeeshopclub ingevoerd. Met het vaststellen van het nieuwe regeerakkoord in 
oktober 2012 is het Besloten club-criterium echter komen te vervallen. Per 1 januari 
2013 is daarom landelijk alleen het Ingezetenen-criterium van kracht gegaan. 
Alvorens lokaal nieuw beleid te ontwikkelen heeft de gemeente Venlo eerst onderzoek 
laten uitvoeren door onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL om de huidige stand van 
zaken in Venlo met betrekking tot het drugs- en coffeeshopbeleid in kaart te brengen. 
 
In dit hoofdstuk worden puntsgewijs de belangrijkste bevindingen en conclusies van 
dit onderzoek besproken. Deze worden behandeld aan de hand van de hoofdvragen die 
betrekking hebben op: de beoogde aanpak; de resultaten in 2012 en 2013; de succes- 
en faalfactoren van de aanpak; ontwikkelingen in het coffeeshopbezoek onder 
ingezetenen van Nederland, de Venlose jeugd en de straatdealers in Venlo;  
ontwikkelingen op de Duitse en Nederlandse drugsmarkt sinds de invoering van de 
coffeeshopclub in Nederland per 1 mei 2012; en de mogelijkheden om successen van 
Hektor te verenigen met huidige kabinetsplannen in een nieuw lokaal beleid. 
 
De bevindingen zijn gebaseerd op de volgende bronnen: beleidsdocumenten; 
interviews met medewerkers van betrokken organisaties; registratiegegevens van 
politie, gemeente en Openbaar Ministerie; observaties, tellingen en enquêtes bij 
coffeeshopbezoekers in Venlo; en enquêtes onder omwonenden van coffeeshops en 
ondernemers in de binnenstad van Venlo. 
 
 
6.1 Aanpak 
 
Is de beoogde aanpak gerealiseerd? 

 
De beoogde aanpak voor het spoor handhaving is niet volledig gerealiseerd. Met name 
de opsporing van (grootschalige) drugshandel vindt niet langer plaats. Hierdoor 
stagneert  de internationale samenwerking, ontbreekt informatie voor financiële 
ontneming en fiscale onderzoeken en worden vergunningverzoeken minder vaak 
geweigerd. Verder lijkt bij het preventiebeleid gericht op jongeren sprake te zijn van 
een versnipperd aanbod, waarbij onvoldoende aandacht is voor kwetsbare jongeren. 
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Bij de realisatie van de beoogde aanpak wordt onderscheid gemaakt in het proces en 
de geleverde inspanningen. 
 
Proces  
De samenwerking bij de handhaving van de drugsoverlast is met name in 2013 minder 
intensief geweest dan in voorgaande jaren. Zolang er geen extreme vormen van 
overlast zijn, wordt niet meer actief gehandhaafd op het ingezetenencriterium. Bij de 
preventie van drugsgebruik en het aanpakken van drugshandel door jongeren wordt 
weinig structureel samengewerkt.     
 
Organisatie  
• Sinds de gemeentelijke reorganisatie van 1 juni 2009 maakt de drugsaanpak deel 

uit  van de staande organisaties. De projectleider van de gemeente Venlo zit de 
bijeenkomsten van het Handhavingsoverleg en het Van Bommelslaboratorium 
voor. De vooral tactische overleggen van het van Bommelslaboratorium hebben 
echter vanwege het ontbreken van relevante opsporingsonderzoeken naar 
drugshandel sinds eind 2012 niet meer plaatsgevonden.  

 
Handhavingsspoor 
• De bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving is in 2012 en 2013 grotendeels in 

ongewijzigde vorm voortgezet. Het rechercheteam is halverwege 2012 echter niet 
langer actief ingezet op drugszaken, maar heeft sindsdien uitsluitend de 
districtsrecherche ondersteund bij onderzoeken naar overvallen, woninginbraken en 
moordzaken.  

• Opsporingsonderzoeken naar drugshandel krijgen een lagere prioriteit dan high 
impact crimes. Het gevolg is dat sinds half 2012 geen onderzoeken naar 
drugshandel meer zijn uitgevoerd door de recherche.   

• Met de Duitse autoriteiten is minder intensief samengewerkt in 
grensoverschrijdende drugshandel. Door het wegvallen van het rechercheteam voor 
drugszaken zijn verzoeken om rechtshulp niet uitgevoerd en worden ook geen 
rechtshulpverzoeken meer aan Duitse opsporingsdiensten gericht. Met de Turkse 
autoriteiten is in het geheel niet meer samengewerkt. 

• Het Straatteam bestaat uit tien personen, inclusief de teamleider. Na 1 mei 2012 is de 
capaciteit uitgebreid tot 20 personen. Na de zomer van 2012 zijn zeven personen van 
het Straatteam ingezet ter ondersteuning van de recherche. Zij zijn ook in 2013 niet 
meer door het Straatteam ingezet.    

• Het Straatteam is de eerste maanden na 1 mei 2012 vooral actief geweest in de 
gemeente Venlo. Na de zomer zijn zij ook ingezet buiten Venlo, met name in 
Roermond en Maastricht. Het Straatteam heeft vooral handhavend opgetreden 
tegen drugsoverlast.  

• Lag in met 2011 bij de inzet van Straatteam de nadruk op opsporing, in 2012 en 
2013 heeft het Straatteam hiervoor geen tijd en capaciteit. Informatie over 
drugshandel en mogelijke opsporingsonderzoeken worden doorgegeven aan de 
recherche.  
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Coffeeshopspoor 
• De afgelopen jaren is gewacht met het aanpassen van het lokale coffeeshopbeleid 

op een nadere invulling van het drugsbeleid door het kabinet.  
• De gemeente Venlo hanteert een maximumbeleid. Het maximum is gesteld op vijf 

coffeeshops. Wanneer een coffeeshop over gaat tot sluiting kan zich een nieuwe 
coffeeshop vestigen. Per 1 mei 2012 heeft de eigenaar van de beide perifeer 
gelegen coffeeshops Oase en Roots zijn ondernemingen gesloten. Hierdoor zijn in 
Venlo drie coffeeshops overgebleven, hetgeen betekent dat er nog ruimte is voor 
twee coffeeshops. De gedoogbeschikking is locatiegebonden, hetgeen inhoudt dat 
eventuele nieuwe coffeeshops zich alleen kunnen vestigen op de locatie van de 
twee gesloten coffeeshops in de periferie. 

• In de raadsvergadering van 26 juni 2013 heeft de burgemeester in reactie op een 
vraag van de VVD toegelicht dat niet actief wordt gehandhaafd op het 
ingezetenencriterium.  

 
Preventiebeleid jongeren 
• De afgelopen jaren is er door verschillende organisaties geïnvesteerd in de 

bewustwording van de gevaren en risico’s van alcohol- en drugsgebruik onder 
jongeren, waarbij ook de invloed van de omgeving (ouders, scholen en 
sportverenigingen) op jongeren is meegenomen. Er lijkt sprake te zijn van een 
versnipperd aanbod, waarbij de betrokken partijen onvoldoende structureel 
samenwerken. 

• Bij de aanpak van drugsoverlast zijn jongerenwerkers en straathoekwerkers in 
beperkte mate betrokken. Jongerenwerkers en straathoekwerkers hebben niet of 
nauwelijks contact met de groep jongeren en jongvolwassenen die zich 
bezighouden met drugshandel. 

• Het versnipperde aanbod van de verschillende organisaties heeft ook tot gevolg dat 
er overlap lijkt te zijn. Er zijn meerdere partijen die (voorlichtings)activiteiten 
richten op schoolgaande jongeren, terwijl het aanbod voor kwetsbare jongeren 
onvoldoende lijkt te zijn. Hierbij moet worden gedacht aan: jongeren die omgaan 
met deviante leeftijdgenoten; zwerfjongeren; school-dropouts en spijbelaars; 
jongeren met psychische problemen of gedragsproblemen; jongeren die op vroege 
leeftijd zijn begonnen met gebruik; en jongeren die criminele handelingen 
verrichten. Dit is overigens een probleem dat niet alleen in Venlo speelt, maar ook 
in andere delen van het land is de verslavingspreventie nog onvoldoende gericht op 
kwetsbare jongeren (Oudejans en Spits 2013). 

• Binnen het preventieprogramma ‘Kloeken en Blowen’ is de laatste tijd niet gericht 
ingezet op drugspreventie onder jongeren, maar lag de nadruk vooral op 
alcoholpreventie. In juni 2013 is het besluit genomen om aan te sluiten bij de 
regionale werkgroep ‘Lekker Friz!’. 
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Inspanningen  
Door het ontbreken van een intensieve samenwerking zijn de inspanningen die door 
gemeente, politie, OM en Belastingdienst voor het aanpakken van de drugsoverlast 
worden gedaan onvoldoende op elkaar afgestemd. De kenmerkende integraliteit van 
de aanpak is grotendeels verdwenen.  
 
• Het totaal aantal panden in Venlo dat is gesloten vanwege drugshandel (inclusief 

hennepkweek) is in 2012 licht toegenomen. Sinds 2007 is er al sprake van een 
stijging. De toename is vooral een gevolg van de toegenomen aandacht voor de 
hennepteelt. In 2012 zijn echter ook weer meer panden gesloten vanwege 
drugshandel.  

• De mogelijkheden om Drank- en Horecawetvergunning-aanvragen en exploitatie-
vergunningen te weigeren lijken af te nemen. Bibob is veelvuldig toegepast, maar 
het komt steeds minder vaak voor dat na een aanvraag een vergunning wordt 
geweigerd.   

• Een reden hiervoor is dat door criminelen wordt geanticipeerd op de wet Bibob 
door de vergunning aan te laten vragen door personen die geen crimineel verleden 
hebben. Een andere ontwikkeling is dat door het niet langer uitvoeren van 
drugsonderzoeken door de politie er minder informatie beschikbaar is over de 
criminele achtergronden van de aanvragers en de herkomst van de financiële 
middelen.   

• In de registratie van de politie zijn in 2012 de drugsincidenten in Venlo sterk 
toegenomen. Het aantal aangehouden verdachten voor drugsincidenten is eveneens 
fors gestegen. De toename is mede een gevolg van de inzet van de (extra) 
capaciteit van de politie. Na 1 mei 2012 nemen de geregistreerde incidenten sterk 
toe. Na de zomer zet een daling in, maar blijven de incidenten op een hoger niveau 
dan het in jaren is geweest in Venlo.   

• De inspanningen van het Straatteam hebben zich vooral gericht op handhaving van 
de drugsoverlast rond de coffeeshops en de straathandel elders in de gemeente. De 
hoeveelheid door het straatteam in beslag genomen drugs weerspiegelt dit. Er zijn 
op enkele wat grotere hoeveelheden in beslag genomen henneptoppen na, 
uitsluitend gebruikershoeveelheden soft- en harddrugs in beslag genomen.   

• Ondanks de beperkte inzet van het Rechercheteam op drugszaken in 2012 is het 
aantal aanhoudingen (10 personen) even hoog als in 2011 en 2010. Het is wel 
structureel lager dan in de jaren daarvoor. In 2013 zijn door de recherche geen 
opsporingsonderzoeken naar drugs meer uitgevoerd. 

• De aantallen afdoeningen door het OM zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren. 
Het grotere aantal aanhoudingen voor drugsincidenten heeft niet tot extra 
afdoeningen bij het OM geleid. 

• Bij het OM is in 2012 en 2013 geen Officier van Justitie meer direct betrokken bij 
de drugsaanpak in Venlo. In voorgaande jaren was dit wel het geval.   

• Door de keuze voor een klein Rechercheteam dat kortlopende onderzoeken 
uitvoert, komt er minder informatie beschikbaar op basis waarvan het Bureau 
Financiële Ontneming  (BFO) de omvang van wederrechtelijk verkregen voordeel 
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kan berekenen. Het BFO heeft in 2012 nog enkele zaken afgerond. In 2013 zijn 
geen nieuwe zaken meer opgepakt.  

• De Belastingdienst heeft voor de drugsaanpak in Venlo voor het laatst in maart 
2012 dossiers ontvangen voor fiscale onderzoeken.  

 
 
6.2 Resultaten 
 
- Zijn de beoogde resultaten bereikt? 
-  Wat zijn de ontwikkelingen met betrekking tot het coffeeshopbezoek onder 
ingezetenen van Nederland, de Venlose jeugd en de straatdealers in Venlo en een 
eventueel onderling verband hiertussen? 
- Wat zijn ontwikkelingen op de Duitse en Nederlandse drugsmarkt sinds de 
invoering van de coffeeshopclub in Nederland per 1 mei 2012? 

 
De beoogde resultaten – vermindering van drugsoverlast voor bewoners, vermindering 
illegale verkoop en geen verkoop van softdrugs in coffeeshops aan niet-ingezetenen – 
zijn in 2012 en 2013 niet gehaald. Duitsers kopen in het najaar van 2013 vaker dan in 
2012 softdrugs op straat en van vrienden. Venlose jongeren zijn meer betrokken bij de 
straathandel.  
 
Bij de resultaten in de afgelopen anderhalf jaar wordt een onderscheid gemaakt in: 
coffeeshopbezoek en bezoekers; jongeren; en drugsoverlast.  
 
Coffeeshopbezoek en –bezoekers 
Het aantal coffeeshopbezoeken per dag is de afgelopen anderhalf jaar aanzienlijk 
gedaald. Vlak na invoering van het B- en I-criterium per 1 mei 2012 werden geen 
Duitsers meer in de coffeeshops toegelaten. Inmiddels komen zij er weer 
mondjesmaat. In de tussenliggende periode zeggen Duitse coffeeshopbezoekers vaker 
softdrugs te hebben gekocht op straat in Nederland en in Duitsland. 
  
• Het aantal coffeeshopbezoeken per dag is de afgelopen anderhalf jaar met 69% 

gedaald van gemiddeld 5.250 in het begin van 2012 naar 1.650 in het najaar van 
2013. Wanneer alleen wordt gekeken naar de drie coffeeshops in het centrum is er 
sprake van een lichte daling van het aantal coffeeshopbezoeken (van 1.850 in 2012 
naar 1.650 in 2013). Verklaringen voor de verschillen zijn de sluiting van de twee 
coffeeshops in de periferie en de invoering van het Ingezetenen-criterium. Hierdoor 
komen er in 2013 minder (Duitse) bezoekers naar de coffeeshops in Venlo dan 
tijdens voorgaande metingen. 

• Het aandeel Duitse bezoekers is tussen 2012 en 2013 afgenomen. Najaar 2013 is 
43% van de bezoekers woonachtig in Duitsland, terwijl begin 2012 56% van de 
bezoekers woonachtig was in Duitsland. In 2006 lag dit percentage op 75%.  

• Vlak na invoering van het B- en I-criterium per 1 mei 2012 werden geen Duitsers 
meer in de coffeeshops toegelaten. Inmiddels komen zij er weer mondjesmaat. 
Door mond op mond reclame groeit het aandeel Duitse klanten voorzichtig. Ook op 
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verschillende internetpagina’s (onder meer www.keinwietpas.de) wordt door 
Duitse drugsgebruikers vermeld dat in Venlo weer coffeeshops kunnen worden 
bezocht. Het aandeel Duitse bezoekers ligt nog niet op het oude niveau van de 
periode voor 1 mei 2012. 

• De afstand die Duitse coffeeshopbezoekers afleggen om bij de coffeeshops te 
komen is in 2013 minder groot dan in 2012. De bezoekers leggen in 2013 
gemiddeld 43 kilometer af om bij de coffeeshop te komen, terwijl dit in het najaar 
van 2013 67 kilometer was. 

• In de coffeeshops van Venlo worden najaar 2013 minder softdrugs gekocht door de 
coffeeshopbezoekers dan begin 2012. De geënquêteerde bezoekers kopen in 2013 
gemiddeld 2,1 gram bij een coffeeshop in Venlo, hetgeen minder is dan de 2,3 
gram in 2012. In 2006 werd gemiddeld 4,0 gram gekocht. 

• Uit onderzoek van het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 
(EMCDDA) is gebleken dat voor 1 mei 2012 jongeren in Duitsland vaak softdrugs 
kochten in eigen land: via vrienden en bekenden; in horecagelegenheden 
(discotheken, cafés); en op straat (Pfeiffer-Gerschel, 2013). Daarnaast gaf ruim een 
kwart van de jongeren aan softdrugs te verkrijgen in Nederlandse coffeeshops. 
Over de cannabismarkt in Duitsland zijn nog geen gegevens beschikbaar over de 
periode na 1 mei 2012. Uit onderzoek van de KLPD blijkt dat de verwachting is 
dat voormalige drugstoeristen in Nederland in toenemende mate een beroep doen 
op lokale thuismarkten (Landman e.a. 2012).  

• Uit de enquête onder coffeeshopbezoekers in Venlo blijkt dat Duitsers in het najaar 
van 2013 vaker zeggen softdrugs te kopen op straat en van vrienden in vergelijking 
met het voorjaar van 2012. Meer dan de helft (53%) van hen zegt dat dit uitsluitend 
in Duitsland plaatsvindt, terwijl minder dan de helft (47%) aangeeft dat dit (onder 
meer) in Nederland gebeurt. Bij ingezetenen van Nederland is het kopen van 
softdrugs bij niet-gedoogde verkooppunten nauwelijks veranderd. Van de kopers 
bij niet-gedoogde verkooppunten geeft bij bijna de helft aan dat het hier ook 
mogelijk is harddrugs te verkrijgen.  

 
Jongeren 
Er bestaat consensus over het feit dat een deel van de rondhangende (overlastgevende) 
jongeren op straat zich inmiddels bezighoudt met handel in (soft)drugs. Dit zijn 
momenteel hoofdzakelijk jongeren uit Venlo en omstreken. Het is niet mogelijk om 
conclusies te trekken over drugsproblematiek onder schoolgaande jongeren, omdat 
hierover onder sleutelinformanten een diffuus beeld bestaat. 
 
• De Venlose jeugd (jonger dan 18 jaar) komt niet in de coffeeshops. Tijdens het 

veldwerk zijn de onderzoekers geen minderjarigen tegengekomen in de 
coffeeshops, terwijl ook bij de controles van de politie in de coffeeshops geen 
minderjarigen in de coffeeshops zijn aangetroffen. 

• Het softdrugsgebruik van de scholieren in Limburg Noord is ongeveer 
vergelijkbaar  met het landelijk gemiddelde. Uit het onderzoek van de GGD blijkt 
dat in 2009 9% van de leerlingen in klas 4 van het voortgezet onderwijs in Limburg 
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Noord in de afgelopen vier weken hasj of wiet heeft gebruikt, terwijl dit in de 
tweede klas op 1% ligt (GGD 2010). 

• De jongeren en jongvolwassenen die rondhangen op straat zijn niet allemaal 
jongeren die (iedere dag) in de schoolbanken zijn te vinden. Er bestaat een verschil 
tussen het softdrugsgebruik onder schoolgaande jongeren en dat onder jongeren in 
de openbare ruimte. De helft van de jongeren in de openbare ruimte geeft aan wel 
eens te hebben geblowd, waarvan twee vijfde dit de afgelopen drie maanden heeft 
gedaan (VVGI 2010). 

• Een meer actueel beeld van de drugsproblematiek onder jongeren is geschetst door 
diverse sleutelinformanten. Het is niet mogelijk om conclusies te trekken over 
drugsproblematiek onder schoolgaande jongeren, omdat hierover onder 
sleutelinformanten een diffuus beeld bestaat. Medewerkers van scholen en 
preventiemedewerkers van verslavingszorg zeggen dat er geen sprake is van een 
toename van drugsgebruik en drugsproblematiek onder schoolgaande jongeren. 
Jongerenwerkers zeggen dat de drugsproblematiek op scholen wel groter is 
geworden. Het komt volgens hen sinds de invoering van het B- en I-criterium vaker 
voor dat jongeren op en rondom school softdrugs krijgen aangeboden.  

• Vrijwel alle jongerenwerkers, straathoekwerkers en preventiemedewerkers van 
verslavingszorg zeggen dat een deel van de rondhangende (overlastgevende) 
jongeren op straat zich inmiddels op het criminele pad begeeft. Rondom de 
invoering van het B- en I-criterium zijn zij zich gaan bezighouden met de handel in 
(soft- en/of hard)drugs aan Duitsers. Het zijn volgens jongerenwerkers en 
straathoekwerkers voornamelijk jongeren uit Venlo en omstreken.  

• Vlak na invoering van het B- en I-criterium waren er volgens meerdere 
sleutelinformanten tientallen dealers actief rondom de coffeeshops. Sinds enkele 
maanden is het rustiger geworden volgens zowel de coffeeshopeigenaren als de 
straathoekwerkers. Ook tijdens het veldwerk constateren de onderzoekers dat 
slechts enkele dealers en drugsrunners actief zijn rondom de coffeeshops in Venlo 
Zuid. 
 

Drugsoverlast 
De drugsoverlast in Venlo is na 1 mei 2012 toegenomen volgens zowel omwonenden 
van coffeeshops als ondernemers in de binnenstad. In de zomermaanden van 2012 
kende de drugsoverlast een hoogtepunt. Sinds Duitse drugstoeristen weer de 
coffeeshops bezoeken is de overlast weliswaar verminderd, maar is de drugsoverlast 
hoger dan het in jaren is geweest. 
 
• Omwonenden van coffeeshops ervaren niet meer overlast in 2013 dan voor 1 mei  

2012. Wel is de aard van de overlast veranderd. Omwonenden ervaren meer 
drugsoverlast, terwijl de overlast van rondhangende jongeren is afgenomen.  

• Ondernemers in de binnenstad ervaren in 2013 meer drugsoverlast dan in 2011. De 
stijging doet zich met name voor in Q4+. Drugstoerisme levert volgens deze 
ondernemers extra overlast op.  

• In Venlo is het aantal bij de politie geregistreerde drugsincidenten in 2012 fors 
gestegen, zowel in de binnenstad als daarbuiten.  
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• In 2012 staan 87 drugsdealers in de registratie van de politie vermeld, met name 
softdrugsdealers (80). In 2011 ging het om 22 dealers, waarvan 19 
softdrugsdealers.  

• Er zijn in 2012 in Venlo volgens de registraties in BVH 65 hennepplantages 
opgerold. In 2011 waren dat er 34. Evenals in 2012 zijn de meeste kwekerijen 
(35%) aangetroffen in Blerick. Kwekerijen worden echter meer en meer in andere 
delen van de stad aangetroffen. 

• Het aantal door de gemeente gesloten panden vanwege handel in soft- en/of 
harddrugs dan wel aanwezigheid van soft en/of harddrugs is in 2012 met zes 
panden lager dan in 2011 (11 panden) en in 2010 (12 panden).   

• Uit de bevolkingsgegevens van de gemeente Venlo blijkt dat de bevolkingsopbouw 
in Q4 langzamerhand een wijziging ondergaat. Van jaar op jaar is dat niet of 
nauwelijks vast te stellen, maar over een periode van ruim tien jaar blijkt het 
percentage 25 tot 39-jarigen te stijgen en het percentage alleenstaanden te dalen. 

 
 
6.3 Succes- en faalfactoren 
 
Welke factoren hebben bijgedragen aan het behalen van de doelstellingen, wat 
waren faalfactoren? 

 
De in tien jaar tijd opgedane kennis en ervaring met de drugsaanpak van Hektor is in 
2012 en 2013 niet maximaal benut. Hieronder worden de verschillende succes- en 
faalfactoren beschreven.  
 
Succesfactoren 
• In tien jaar Hektor is de drugsoverlast fors verminderd. Bovendien heeft de 

werkwijze van Hektor een schat aan ervaring en kennis opgeleverd bij met name 
handhavende instanties.  

• De bestuurlijke handhaving is structureel onderdeel van de staande organisaties. De 
drugsaanpak strekt zich hierdoor uit over de hele gemeente.  

• De uitbreiding van het Straatteam van 10 naar 20 personen heeft sterk bijgedragen 
aan de intensieve handhaving na 1 mei 2012.  

• De samenwerking tussen Straatteam en basiseenheden is gecontinueerd. Expertise 
die is opgedaan in het gebied Q4 wordt succesvol elders in de stad ingezet en door 
de politie ook regionaal toegepast. 

• Een succesfactor in het coffeeshopbeleid is dat de verstandhouding met de 
coffeeshops niet is verstoord. In enkele andere steden lijken de coffeeshophouders 
tegenover de gemeente te staan, terwijl in Venlo wel nog steeds constructief wordt 
gecommuniceerd met de coffeeshopeigenaren.  

• Een ander sterk punt is dat er voldoende politieke aandacht is voor het 
coffeeshopbeleid in Venlo. Hierdoor blijft de drugsproblematiek en de aanpak 
ervan continue de nodige aandacht krijgen.   
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Faalfactoren 
• Een belangrijke succesfactor was in voorgaande jaren altijd de goede informatie-

uitwisseling en samenwerking binnen de gehele drugsaanpak in Venlo. Daarin is 
nu echter met name bij de opsporing de klad gekomen. Door het niet beschikbaar 
zijn van een rechercheteam voor drugszaken worden deze zaken niet langer 
opgepakt. Onderzoeken naar georganiseerde drugshandel worden door 
onvoldoende prioritering niet uitgevoerd. Het ontbreken van opsporingsdruk kan 
leiden tot meer zichtbare drugshandel op straat en vanuit panden met als gevolg 
meer overlast.       

• De capaciteit is een knelpunt, met name de capaciteit bij de politie. De zichtbare 
illegale handel op straat en vanuit panden is redelijk onder controle, maar de 
handhaving kost de politie veel capaciteit. Bovendien is handhaving van de 
straathandel volgens de politie niet bijzonder effectief. Als de politie na een 
melding ter plaatse is verdwijnen dealers uit het zicht, zodra de politie weg is 
komen ze weer te voorschijn.  

• Er is een gebrek aan regie bij het preventiebeleid gericht op jongeren. De 
verschillende betrokken organisaties hebben diverse (voorlichtings)activiteiten 
uitgevoerd, maar deze activiteiten en de synergetische effecten ervan lijken nog 
onvoldoende te worden benut. Men weet van elkaar niet altijd welke interventies er 
al gedaan worden en wat er mogelijk is. 

 
 
6.4 Aanbevelingen 
 
Zijn er mogelijkheden de successen van Hektor en de huidige kabinetsplannen te 
verenigen in een nieuw lokaal beleid?   

 
Om de drugssituatie in Venlo blijvend te verbeteren en beheersbaar te houden, zal er 
sprake moeten zijn van lokaal maatwerk. Hierbij spelen meerdere onderdelen een rol. 
Naast de reguliere AHOJGI-criteria kunnen gemeenten in hun beleid ook 
verschillende aanvullende criteria opnemen. 
 
Toegankelijkheid coffeeshops 
Een belangrijk onderdeel van het lokale beleid is voor wie de coffeeshops toegankelijk 
zijn. Kan dat beperkt worden tot een regio in en rondom Venlo en kan die regio ook 
een deel van Duitsland inhouden? De vraag is of dit tot de gewenste resultaten leidt  
gezien de volgende vragen die bij een regio-indeling een rol spelen: hoe groot kan c.q. 
moet de regio zijn; wie houdt hier toezicht op; en wie voert de controles uit?  
 
Om het aantal bezoekers beheersbaar te houden kunnen in de gedoogvergunning ook 
aanvullende criteria worden opgenomen. Zo kan de transactiehoeveelheid van vijf 
gram worden verlaagd naar bijvoorbeeld drie gram. Hierdoor wordt het voor 
bezoekers die verder weg wonen minder aantrekkelijk om naar Venlo te gaan om daar 
softdrugs te kopen. Dit is bijvoorbeeld in Terneuzen gebeurd en heeft mede geleid tot 
een afname van (verder weg wonende) coffeeshopbezoekers. 
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Een tweede aanvulling kan een beperking van de openingstijden zijn, met name in de 
late avonduren om het voor coffeeshopbezoekers van verder weg minder aantrekkelijk 
te maken coffeeshops in Venlo te bezoeken. De vraag is in hoeverre dit in Venlo tot de 
gewenste resultaten zal leiden, gezien de nabijheid van meerdere grote (Duitse) steden 
en de goede infrastructuur. Bovendien bestaat de kans op de aanwezigheid van 
straatdealers rondom sluitingstijd. Hierop kan gericht worden gehandhaafd door op die 
tijden capaciteit in te zetten. 
 
Belangrijk is verder een goede balans te vinden tussen toegankelijkheid en 
laagdrempeligheid: aantallen bezoekers en aantallen coffeeshops in Venlo. Het 
huidige aantal van drie lijkt gezien het aantal coffeeshopbezoekers voldoende te zijn. 
Wanneer het aantal bezoekers gaat toenemen, dan is de kans groot dat er problemen 
gaan ontstaan, denk bijvoorbeeld aan verkeer- en parkeerproblemen. Om deze 
problemen te voorkomen, zouden er dan weer een of twee coffeeshops moeten 
bijkomen waarbij een belangrijke voorwaarde is dat er voldoende 
parkeermogelijkheden zijn. 
 
Aanpak straathandel 
Duidelijk is dat voor een goede aanpak van de straathandel de inzet van en de 
samenwerking tussen de betrokken partners  niet moet verslappen en op voldoende 
niveau moet blijven. Dit betekent dat moet worden nagegaan hoe de capaciteit in de 
keten beter kan werken. Hiervoor moeten afwegingen plaatsvinden bij politie en OM 
en afspraken worden gemaakt binnen de driehoek. 
 
Aangezien de politie momenteel beperkte capaciteit heeft voor de handhaving rondom 
de coffeeshops, maar wel capaciteit zegt te hebben voor een persoonsgerichte aanpak 
kan voor de aanpak worden aangesloten bij de persoonsgerichte aanpak in het 
Veiligheidshuis. Hiermee wordt aangesloten bij een bestaande werkwijze, waarin eerst 
de achtergronden van de overtreders worden nagegaan en vervolgens in onderling 
overleg tussen de betrokken partijen de meest geëigende aanpak wordt vastgesteld. 
 
Drugspreventie jongeren 
Bij de drugspreventie onder jongeren dient een betere afstemming te komen van 
activiteiten door scholen, jeugd- en jongerenwerk, verslavingszorg en overige 
betrokkenen onder regie van de gemeente. Daarbij moet worden uitgegaan van een 
gezamenlijke visie: geen softdrugsgebruik onder de 18 jaar gezien de grote kans op 
(niet herstelbare) schadelijke effecten op de hersenen die bij hen kunnen plaatsvinden 
bij vaak en veel softdrugsgebruik. 
 
Bij de drugspreventie onder jongeren is het belangrijk een onderscheid maken tussen 
schoolgaande jongeren en kwetsbare jongeren c.q. jongeren in de openbare ruimte. Zij 
hebben naast andere normen over (soft)drugs ook verschillende ervaringen ermee. 
Onderzoek laat zien dat sociale normen een sterke relatie hebben met (blow)gedrag. 
Dit betekent dat daar bij de doelgroepgerichte aanpak goed rekening mee moet worden 
gehouden. Er dient ook vooral inzet plaats te vinden op selectieve preventie die zich 
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richt op subgroepen jeugdigen die een verhoogd risico hebben op middelenproblemen.  
Er moet sprake zijn van  verslavingspreventie in verschillende settings die zijn 
afgestemd op de vindplaats van specifieke doelgroepen (waarvan bekend is dat die 
kwetsbaar zijn): op straat, in buurthuizen en dergelijke. Binnen de groep kwetsbare 
jongeren zitten naast hinderlijke en overlastgevende jongeren ook criminele jongeren 
(jongeren die zich onder meer met drugshandel bezighouden). De eerste twee 
subgroepen zouden vooral tot het werkterrein van het jeugd- en jongerenwerk moeten 
behoren, terwijl de criminele jongeren de verantwoordelijkheid van de politie zou 
moeten zijn.  
 
Verder dient er meer aandacht te komen voor de rol van de ouders. Uit steeds meer 
onderzoek wordt duidelijk dat zij een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van 
middelengebruik door jongeren, zie bijvoorbeeld de succesvolle resultaten bij de 
aanpak van (problematisch) alcoholgebruik. Tevens is het van belang onder jeugd- en 
jongerenwerkers het kennisniveau over middelengebruik te vergroten en hen leren 
jongeren te benaderen over het onderwerp softdrugsgebruik. Daarnaast blijkt dat 
programma’s die geleid worden door leeftijdsgenoten (peers) - in elk geval op  korte 
termijn – effectief kunnen zijn. 
 
Aanpak overlast Venlo-Zuid 
Voor een goede beheersing van de situatie in Venlo-Zuid is voldoende fysieke toezicht 
door politie onontbeerlijk. Uit (spaarzaam) onderzoek naar cameratoezicht en de 
bestrijding van drugsoverlast blijkt dat passief toezicht in de vorm van cameratoezicht 
onvoldoende is. Om mogelijke waterbedeffecten te voorkomen, dienen politie en 
nadere betrokken partijen zeer alert te blijven op signalen van drugsoverlast elders en 
hier direct op in te grijpen. 
 
Daarnaast kunnen in de gedoogbeschikking aanvullende criteria voor de coffeeshops 
worden opgenomen die betrekking hebben op de beheersbaarheid van de overlast 
rondom de coffeeshop. Daarbij kan worden gedacht aan het aanstellen van portiers 
c.q. gastheren die de directe omgeving van de coffeeshop in de gaten houden, letten op 
parkeergedrag, het verplicht stellen dat vanuit de coffeeshop enkele keren per dag de 
omgeving van de coffeeshop wordt opgeruimd en dergelijke. 
 
Achterdeur 
Belangrijk is ten slotte de zogenoemde achterdeur, de  bevoorrading van de 
coffeeshops. De gemeente Venlo heeft samen met andere Limburgse gemeenten een 
voorstel voor een pilot gereguleerde wietteelt  bij het ministerie van Veiligheid en 
Justitie ingediend. Met de pilot kan worden nagegaan hoe de levering van softdrugs 
aan coffeeshops beter kan worden geregeld. Het gaat hierbij niet alleen om de 
bestrijding van (georganiseerde) criminaliteit, maar ook volksgezondheidsaspecten 
spelen een belangrijke rol, zoals de kwaliteit, het thc-gehalte, het voorkomen  van 
pesticiden e.d. 
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