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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

 
Alcohol en drugsgebruik is al jaren een belangrijk thema in de gemeente Noordoostpolder. Zo is 
zowel in 2001 (door GGD Flevoland) als in 2007 (door Stichting Cad, onderdeel van Tactus 
groep) een onderzoek gedaan naar de lokale situatie. De aanbevelingen die daar uit voort 
kwamen zijn reeds verwerkt in het verslavingsbeleid van de gemeente. In opdracht van de 
gemeente Noordoostpolder is het anno 2011 de beurt aan de GGD en bureau INTRAVAL om nieuw 
licht op de zaak te werpen.  
 
In aanloop naar dit onderzoek hebben GGD Flevoland en bureau Intraval samen met de 
verantwoordelijke beleidsmedewerkers gekeken naar de onderzoeksdoelstellingen die een 
dergelijk onderzoek behoeft. Op basis van deze onderzoeksdoelstellingen is een plan van aanpak 
geschreven. Op 26 mei 2011 zijn de beschikkingen ontvangen en is gestart met het onderzoek. 
Volgens planning is het concept rapport de eerste week van augustus 2011 opgeleverd. 
Vanwege de korte tijdspanne voor de uitvoering, zijn er enkele beperkende factoren van invloed 
geweest op het onderzoek (zie voor een toelichting bij methode).  Desondanks heeft dit 
onderzoek veel nieuwe inzichten opgeleverd die wij zeer waardevol achten in de vorming van 
beleid rond alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Noordoostpolder.  
 
Dit is het verslag van het totale onderzoek naar alcohol en drugsgebruik en drugshandel dat in 
opdracht van de gemeente Noordoostpolder is uitgevoerd door Onderzoeksbureau INTRAVAL en 
GGD Flevoland. Het onderzoek bestond uit vier thema’s: leefbaarheid, veiligheid, gezondheid en 
welzijn. De thema’s leefbaarheid en veiligheid zijn in afstemming met de gemeente en de GGD 
onderzocht door Onderzoeksbureau INTRAVAL en GGD Flevoland heeft de thema’s welzijn en 
gezondheid onderzocht.  
 

1.2 Achtergrond 

 
In 2001 is ook een onderzoek uitgevoerd naar drugsgebruik en handel in drugs in de gemeente 
Noordoostpolder. Het verslag en de aanpak zijn bruikbaar voor het opzetten van het huidige 
onderzoek. Ter illustratie volgt hier de samenvatting: 
 
Het softdruggebruik onder jongeren (12-24 jaar) in de Noordoostpolder ligt onder het Flevolands en landelijk 
gemiddelde. In de jonge leeftijdscategorie is het aandeel van jongens en meisjes gelijkelijk verdeeld. Dit in 
tegenstelling tot de Flevolandse en landelijke situatie. Het harddruggebruik onder jongeren in de 
Noordoostpolder is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde en het gebruik wordt vooral gezien in de 
oudere leeftijdscategorie.  
Mogelijk is er sprake van een licht stijgende tendens in druggebruik (soft- en harddrugs), echter deze is niet 
verontrustend. Het druggebruik is modegevoelig en de gebruiker kan als doorsnee jongere worden 
omschreven  
Negatieve aspecten, zoals overlast en probleemgedrag, komen in dit onderzoek niet expliciet als zodanig 
naar voren. Indien hier sprake van is, wordt dit vaak veroorzaakt door harddrugs. Preventief beleid door de 
gemeente zou volgens dit onderzoek moeten bestaan uit twee aspecten.  
Ten eerste om de kennis van de jongeren wat betreft drugs te verhogen, is goede en objectieve voorlichting 
een noodzaak. Gezien de jonge leeftijd (13-15 jaar) van het experimenteren met softdrugs, zal dit moeten 
starten op de basisschool en/ of tijdens de basisvorming (1e en 2e klas voortgezet onderwijs).  
Ten tweede is op dit moment weinig zicht op het druggebruik en is er behoefte aan meer openheid. Door 
openheid  kunnen eventuele negatieve aspecten of ontwikkelingen van het druggebruik eerder worden 
gesignaleerd, zodat hier sneller en gerichter op kan worden gereageerd. Afhankelijk van de uitvoering kan 
het vestigen van een coffeeshop voor deze openheid zorgen. Over het algemeen staat men in dit onderzoek 
hier niet negatief tegenover (GGD Flevoland, 2001). 

 
In 2007 is er ook onderzoek gedaan door Stichting CAD naar alcohol en drugsgebruik en 
drugshandel. Bij dit onderzoek is met verschillende sleutelfiguren gesproken en 
literatuuronderzoek gedaan. Uit de gesprekken met de sleutelfiguren bleek dat zij vonden dat 
het alcoholgebruik in de Noordoostpolder steeds meer maatschappelijk geaccepteerd is en op 
steeds jongere leeftijd plaats vindt. Zij waren ook van mening dat zowel ouders, als burgers en 
organisaties hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het gebruik van alcohol afschuiven. Als 
redenen voor alcohol- en drugsgebruik noemden de sleutelfiguren nieuwsgierigheid, groepsdruk 
en het vergeten van problemen, maar ook verveling en een tekort aan (gevarieerde) 
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voorzieningen. Ook zouden ouders een zeer tolerante houding hebben ten opzichte van het 
alcoholgebruik van hun kinderen onder de 16 jaar (Stichting CAD, 2007). 
Belangrijkste aanbeveling was om als gemeente een alcohol- en drugsbeleid te formuleren 
waarin een integrale, duurzame aanpak wordt afgesproken. Daarnaast werd structurele 
preventie-inzet aanbevolen en tot slot werd geadviseerd om de handel en het gebruik van 
softdrugs uit de anonimiteit te halen (Stichting CAD, 2007).  
Naar aanleiding van de uitkomsten heeft de gemeente in 2009 haar verslavingsbeleid 
geformuleerd.  
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Hoofdstuk 2 Onderzoeksdoelstellingen en methode 
 
Het overkoepelende doel van het onderzoek zoals door het college geformuleerd is: 
 
Verifieer de signalen rond alcohol en drugsgebruik en drugshandel in de gemeente 
Noordoostpolder en geef aanbevelingen voor een vervolgaanpak.  
 

2.1 Onderzoeksdoelstellingen 

 
Het totale onderzoek bestaat uit de volgende vier thema’s: welzijn, gezondheid, leefbaarheid en 
veiligheid. Per thema worden hieronder de onderzoeksvragen weergegeven. 
 
Welzijn en Gezondheid 
GGD Flevoland was verantwoordelijk voor de thema’s Welzijn en Gezondheid. Om goed zicht te 
krijgen op deze thema’s zijn 14 onderzoeksdoelstellingen geformuleerd en vervolgens  
samengevoegd tot vijf hoofdvragen:  
 
Wat is de ernst van de situatie?  
 

1. Inzicht in drank/drugsgebruik van verschillende leeftijdsgroepen in de NOP (Emmeloord 
vs. de dorpen) en inzicht in landelijke situatie  

 
Wanneer starten jongeren met drinken en waarom?  
 

2. Inzicht in leeftijd waarop jongeren voor het eerst alcohol drinken en/of drugs gebruiken 
3. Inzicht in beweegredenen van jongeren om jong te beginnen aan alcohol en drugs 

 
Wat is de invloed van ouders? 
 

4. Inzicht in kennisniveau ouders met betrekking tot alcohol en drugsgebruik van hun kind 
en de gevolgen daarvan 

5. Inzicht in hoeverre ouders met hun kinderen praten over alcohol en drugs en welke 
regels en vragen er zijn 

 
Schadelijk alcohol en drugsgebruik, wie, wat, waarom?  
 

6. Inzicht in voorkomen schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik door jongeren (16-25 
jaar) 

7. Inzicht in beweegredenen van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik door deze 
jongeren 

8. Inzicht in beweegredenen van volwassenen en ouderen voor schadelijk alcoholgebruik 
9. Inzicht in mogelijke signalen van schadelijk alcoholgebruik bij volwassenen en ouderen 
10. Inzicht in risicogroepen voor schadelijk alcoholgebruik 
11. Inzicht in gevolgen voor gezondheid van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik 
12. Inzicht in maatschappelijke problematiek  

 
Wat wordt er ondernomen aan preventie en hulpverlening en wat kan beter?  
 

13. Inzicht in preventie van gezondheidsproblemen als gevolg van alcohol- en drugsgebruik 
14. Inzicht in hulpverleningsketen en bereikbaarheid en toegankelijkheid van het aanbod 

voor mensen die een risico lopen op verslaving of verslaafd zijn (geweest) 
 
Leefbaarheid en Veiligheid 
De thema’s leefbaarheid en veiligheid zijn onderzocht door onderzoeksbureau INTRAVAL. De 
negen onderzoeksdoelen zijn samengevoegd tot vijf hoofdvragen, die hieronder worden 
weergegeven:  
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Wat is de aard en omvang van handel in drugs?  
 
15. Inzicht in aard en omvang van de handel in drugs in gemeente Noordoostpolder. 
 
Wat is de aard en omvang van overlast als gevolg van alcohol- of drugsgebruik?  
 
16. Inzicht in de aard en omvang van overlast in gemeente Noordoostpolder als gevolg van 

alcohol- of drugsgebruik. 
17. Inzicht in betrokken actoren (jongeren, uitgaanders, veelplegers, drugsdealers, 

verslaafden e.a.) bij het geven van overlast in gemeente Noordoostpolder. 
 
Hoe is het veiligheidsgevoel en waardoor wordt die beïnvloed? 
 
18. Inzicht in veiligheidsgevoel inwoners van gemeente Noordoostpolder. 
19. Inzicht in redenen gevoel van onveiligheid bij inwoners van gemeente Noordoostpolder. 
 
Welk deel van de verkeersongelukken is alcohol- of drugsgerelateerd? 
 
20. Inzicht in huidige situatie verkeersveiligheid (aantal ongelukken en hoeveel daarvan 

alcohol- of drugsgerelateerd). 
 
Wat is de omvang van (overlastgevend gedrag van) chronisch verslaafden, meer- en veelplegers 
en dak- en thuislozen?  
 
21. Inzicht in aantal chronisch verslaafden, aantal meer- en veelplegers en dak- en 

thuislozen. 
22. Inzicht in ervaren overlast bij inwoners veroorzaakt door chronisch verslaafden, meer- 

en veelplegers en dak- en thuislozen en locaties van de overlast. 
23. Inzicht in mate van overlastgevend gedrag chronisch verslaafden, meer- en veelplegers 

en dak- en thuislozen. 
 

2.2 Methode 

 
Voor het beantwoorden van de hoofdvragen zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. Er 
is een kwantitatieve analyse uitgevoerd, er is literatuuronderzoek verricht, er zijn gesprekken 
gevoerd met sleutelfiguren, er zijn focusgroepen gehouden, terwijl eveneens veldwerk is 
verricht. 
 
Kwantitatieve analyse 
Om inzicht te geven in de ernst van de situatie zijn de cijfers uit de Flevolandse 
gezondheidsenquêtes verzameld. Op basis van de gegevens van de scholierenenquête 
2010/2011 is een aanvullende analyse gedaan naar de verschillen tussen Emmeloord en de 
dorpen. Daarnaast is een aparte leeftijdsanalyse gedaan voor Emmeloord en de dorpen, waar de 
GGD die normaliter alleen op Flevolands niveau aanbiedt. Voor de analyse zijn aparte 
weegfactoren ontwikkeld. Voor volwassenen en senioren was het onderscheid tussen Emmeloord 
en de dorpen niet te maken, omdat in de enquêtes alleen gevraagd is naar gemeente en niet 
naar postcode.  
 
Aantal respondenten per leeftijdsgroep enquêtes 
Leeftijdsgroep  Emmeloord Dorpen Totaal 
Jongeren 12-18 jaar 2010 781 584 1365 
Jongeren 12-18 jaar 2006 280 237   517 
Volwassenen 19-64 jaar 2009 n.v.t. n.v.t.   389 
Senioren 65 + 2008 n.v.t. n.v.t.   737 
 
 
Om inzicht te krijgen in de handel van drugs is aan de politie Flevoland gevraagd 
registratiegegevens te leveren over de illegale handel in hard- en softdrugs in de gemeente 
Noordoostpolder. De politie registreert vaak alleen de handel in drugs waarvan overlast wordt 
ondervonden. Handel die zonder overlast plaatsvindt en waarover door burgers niet wordt 
gemeld wordt niet altijd geregistreerd. Daarnaast zijn bij de politie de verkeersongelukken in de 
gemeente Noordoostpolder opgevraagd. Hoeveel ongelukken drugs- of alcoholgerelateerd zijn, 
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blijkt deels uit de registratie van processen-verbaal voor rijden onder invloed van alcohol die 
door de politie in het Herkenningssysteem (HKS) zijn geregistreerd. Tevens zijn de meer- en 
veelplegers uit de registratie (HKS) van de politie gehaald, inclusief de feiten die zij plegen en de 
justitiële afdoeningen. In HKS zijn landelijke definities van meer- en veelplegers beschikbaar 
waarmee de aantallen op relatief eenvoudige wijze door de politie zijn te genereren. Bovendien 
zijn gegevens opgevraagd over chronisch verslaafden en dak-en thuislozen bij politie, 
verslavingszorg en de maatschappelijk opvang. Voor het gebruik van politiegegevens is 
toestemming gevraagd van de minister van Justitie.  
 
Literatuur 
In de literatuur is gezocht naar antwoorden op de vragen van onderzoeksdoelstellingen 4,5, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 en 13. Hiervoor is uitgebreid gezocht via internet (o.a. via Google Scholar). Er is 
verdergaand literatuuronderzoek gedaan op basis van  de literatuurverwijzingen in rapporten. Er 
zijn allerlei zoektermen gebruikt (ook bijv. veel gebruikte termen in de literatuur). Daarnaast is 
het onderzoeksrapport van Stichting Cad, onderdeel van Tactus groep van 2007 bekeken. Voor 
de preventiemogelijkheden is gebruik gemaakt van de I-database van het centrum gezond leven 
en de handreiking gezonde gemeente van het ministerie van VWS.  
 
Tevens is door middel van een literatuurverkenning in kaart gebracht wat al bekend is over 
handel in drugs in de gemeente Noordoostpolder, terwijl eveneens ter vergelijking een summier 
beeld is geschetst van de landelijke informatie over drugshandel. Voor de 
onderzoeksdoelstellingen 18 en 19 zijn gegevens bekeken uit de Veiligheidsmonitor, terwijl voor 
onderzoeksdoelstelling 20 gebruik is gemaakt van landelijke registraties over alcoholgebruik in 
het verkeer, waarbij uitsplitsingen zijn gemaakt naar Flevoland. Bovendien is de lokale en 
overige literatuur gebruikt voor de gehanteerde definities van overlast, chronisch verslaafden, 
meer- en veelplegers en dak- en thuislozen.     
 
Registraties 
Voor de beantwoording van de vragen van onderzoeksdoelstellingen 15 en 20 zijn gegevens 
opgevraagd en verkregen uit de registraties van de politie.  
 
Gesprekken sleutelfiguren 
Er zijn in totaal 20 gesprekken gevoerd met 22 sleutelfiguren. De sleutelfiguren waren 
werkzaam in de volgende organisaties: 

• Twee scholen voor Voortgezet Onderwijs (directie en zorgcoördinatie) 
• Stichting Aves1  
• Stichting Carrefour (jongerenwerk) 
• Jongerencentrum het Heelal (jongerenwerker) 
• Politie Flevoland (Jeugdagent, wijkagent en plaatsvervangend chef basiseenheid) 
• Gemeente Noordoostpolder (beleidsmedewerkers) 
• Tactus Preventie 
• Tactus Zorg 
• Dorpsbelang Marknesse 
• Zorggroep Oude en Nieuwe Land (jeugdhulpverleners AMW en CJG) 
• GGD Flevoland (jeugdartsen) 

 
Daarnaast zijn we aangeschoven bij het aandachtplus2 overleg waarbij zeven zorgcoördinatoren 
en de voorzitter aanwezig waren.  
  
Voor de gesprekken is gebruik gemaakt van een vragenlijst. Zie hiervoor bijlage 1 (GGD 
Flevoland) en bijlage 5 (INTRAVAl). De gesprekken duurden gemiddeld een half uur tot 45 
minuten. Tijdens de gesprekken zijn aantekeningen gemaakt die achteraf zijn uitgewerkt.  
 
Focusgroepen 
Er zijn twee focusgroepen met ouders en twee focusgroepen met jongeren gehouden. In dit 
rapport zijn de antwoorden verwerkt van 30 jongeren en 16 volwassenen. Bij één focusgroep 
zijn aantekeningen gemaakt via een vragenlijst en bij de andere focusgroepen zijn 
bandopnamen gemaakt. Beide zijn achteraf uitgewerkt. Voor de focusgroepen is gebruik 
gemaakt van een vragenlijst. Deze vragen waren niet leidend, maar hadden als doel om 

                                                 
1 Stichting voor primair onderwijs 
2 Regionaal samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Noordoostpolder en Urk 
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discussie op gang te brengen. Bij de focusgroep met ouders zijn ook enkele stellingen 
besproken. Zie voor de vragenlijsten bijlage 2.  
 
Binnen de focusgroepen hebben we gesproken met jongeren in de leeftijd van 16-25 jaar en met 
ouders met kinderen in de leeftijd van 10-16 jaar. Vaak hadden deze ouders ook kinderen van 
andere leeftijden. Meer vrouwen dan mannen hebben deelgenomen aan de focusgroep voor 
ouders. Bij de jongeren was het aantal mannen en vrouwen ongeveer gelijk.  
 
De werving voor jongeren vond plaats via één van de sleutelfiguren en via een collega met 
kinderen in die leeftijd. De werving van ouders heeft via een oproep op linkedin, op de website 
van de gemeente Noordoostpolder en in de krant plaatsgevonden. De gemeente 
Noordoostpolder heeft ook intern collega’s geworven voor het onderzoek. Wegens de 
vakantieperiode stonden veel ouders onwelwillend tegenover meedoen aan dit onderzoek.  
 
Veldwerk 
Om inzicht te geven in de onderzoeksvragen bij de thema’s leefbaarheid en veiligheid is ook 
veldwerk verricht. Tijdens het veldwerk zijn gesprekken gevoerd met ongeveer 40 jongeren en 
jongvolwassenen in vooral Emmeloord, maar ook in enkele andere kernen (Marknesse en Ens). 
Jongeren zijn op diverse locaties aangesproken, te weten: op straat; bij winkelcentra; op 
hangplekken; en op overige locaties waar jongeren samenkomen. Hierbij is tevens gebruik 
gemaakt van de sneeuwbalmethode.3  In totaal is tijdens het veldwerk vier keer een bezoek 
gebracht aan de gemeente Noordoostpolder. Deze bezoeken hebben in de middag- en 
avonduren op verschillende dagen van de week plaatsgevonden.  
 
Gezien de situatie en de aard van de geïnterviewde jongeren is niet met een gestandaardiseerde 
vragenlijst gewerkt, maar met een itemlist waarin alle van belang zijnde onderwerpen aan de 
orde zijn gekomen. Zie hiervoor bijlage 6. Ondanks het beperkte veldwerk onder jongeren is het 
mogelijk een beschrijving te geven van de handel in drugs in de gemeente Noordoostpolder.4 De 
informatie die uit gesprekken met jongeren naar voren is gekomen is voorgelegd aan de politie. 
De politie onderschrijft in grote lijnen de bevindingen, maar nuanceert met name de aantallen 
en de houding van de schooldirecties. Wanneer de meningen verschillen is hiervan melding 
gemaakt.   
 
In de volgende hoofdstukken worden de resultaten van het onderzoek integraal weergegeven en 
wordt antwoord gegeven op alle hoofdvragen.  
 

                                                 
3 De sneeuwbalmethode houdt in dat respondenten wordt gevraagd naar andere hen bekende jongeren die 
eveneens (frequent) middelen gebruiken en/of naar locaties waar deze jongeren kunnen worden 
aangetroffen. 
4  Het veldwerk onder jongeren wijkt af van de procedures die INTRAVAL normaal gesproken hanteert. De 
beschikbare tijd en middelen zijn onvoldoende om uitgebreid en grondig onderzoek naar de drugshandel 
(onder jongeren) in Noordoostpolder te kunnen doen. Tijdens ons beperkte veldwerk hebben we reeds veel 
informatie over drugshandel verzameld. Indien uitgebreider veldwerk (met langere doorlooptijd en meer 
onderzoekscapaciteit) wordt uitgevoerd kan meer informatie worden verkregen en de betrouwbaarheid 
verhoogd. Daarnaast hebben wij tijdens de beperkte veldwerkperiode met name contact gehad met 
gebruikers. Om in contact te komen met dealers is zeker uitgebreider en intensiever veldwerk nodig. 
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Hoofdstuk 3 Wat is de ernst van de situatie?  
 
In dit hoofdstuk krijgt u meer inzicht in het drank/drugsgebruik van verschillende 
leeftijdsgroepen in de gemeente (Emmeloord vs. de dorpen) en inzicht in landelijke situatie.  
 

3.1 Jongeren en alcohol 

 
Zoals uit tabel 3.1 blijkt hebben meer jongeren in de Noordoostpolder dan gemiddeld in 
Flevoland ooit alcohol gedronken. Ook het recent gebruik, in de afgelopen vier weken, ligt in de 
gemeente Noordoostpolder hoger. Verder valt op dat meer jongeren in de dorpen dan in 
Emmeloord drinken.  
 
Tabel 3.1: Alcoholgebruik, Scholierenenquête 2010 
 Emmeloord Dorpen Noordoost-

polder 
Flevoland  NL 

 % % % % % 
Ooit alcohol gedronken 60 67* 63 59** 79 
Recent alcohol gedronken 54 61* 57 50** 51 
*Significant verschil tussen Emmeloord en de dorpen 
**Significant verschil tussen Noordoostpolder en de rest van Flevoland 
 
Het percentage jongeren dat recent aangeschoten of dronken is geweest verschilt niet significant 
tussen Emmeloord en de dorpen (zie tabel 3.2). De gemeente Noordoostpolder verschilt hierin 
ook nauwelijks van het Flevolands gemiddelde. Wat betreft binge drinking5 verschilt de 
gemeente Noordoostpolder wel van Flevoland. In de dorpen komt dit het meest voor.  
 
Tabel 3.2: Overmatig alcoholgebruik, Scholierenenquête 2010 
 Emmeloord Dorpen Noordoost-

polder 
Flevoland  NL 

 % % % % % 
Recent dronken of 
aangeschoten 

27 31 29 27 - 

Recent Binge drinking 34 41* 37 31** 36 
*Significant verschil tussen Emmeloord en de dorpen 
**Significant verschil tussen Noordoostpolder en de rest van Flevoland 
 
De trend voor binge drinken ten opzichte van 2006 is als volgt: In Emmeloord is het binge 
drinken significant toegenomen, van 23% in 2006 tot 34% in 2010. In de dorpen is geen 
significante toename geconstateerd.  
 
Tabel 3.1 toonde al dat meer jongeren uit de Noordoostpolder drinken dan gemiddeld in 
Flevoland. Uit tabel 3.3 blijkt tevens dat de jongeren in de Noordoostpolder die drinken, dat 
zowel vaker doordeweeks als in het weekend doen in vergelijking met de gemiddelde drinkende 
Flevolandse jongere.  
 
Tabel 3.3: Wanneer drinken jongeren alcohol, Scholierenenquête 2010 
 Emmeloord Dorpen Noordoost-

polder 
Flevoland  

 % % % % 
Drinken op doordeweekse 
dagen 

31 36 33 29** 

Drinken in het weekend 83 86 85 80** 
**Significant verschil tussen Noordoostpolder en de rest van Flevoland 
NB. Alleen gevraagd aan jongeren die alcohol drinken.  
 
 

                                                 
5 Binge drinking wordt gedefinieerd als 5 of meer drankjes met alcohol bij één gelegenheid. 
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3.2 Jongeren en drugs 

 
Wat betreft softdruggebruik ligt de Noordoostpolder op het Flevolands en Nederlands 
gemiddelde (zie tabel 3.4).  
 
Tabel 3.4: Softdruggebruik, Scholierenenquête 2010 
 Emmeloord Dorpen Noordoost-

polder 
Flevoland  NL 

 % % % % % 
Ooit gebruik hasj/wiet 17 16 17 18 17 
Recent gebruik hasj/wiet 9 8 9 9 8 
 
Het verschil in hasjgebruik tussen Emmeloord en de dorpen is in de loop der jaren afgenomen. 
In 2006 was er sprake van een significant verschil, waarbij meer jongeren in de dorpen ooit hasj 
gebruikt hadden dan in Emmeloord. Anno 2010 zijn de verschillen tussen Emmeloord en de 
dorpen voor hasj gebruik miniem.  
 
Bij GHB- en harddrugsgebruik is in tabel 3.5 te zien dat er in de dorpen iets meer jongeren zijn 
die dat gebruiken dan in Emmeloord.  
 
Tabel 3.5: GHB- en harddruggebruik, Scholierenenquête 2010 
 Emmeloord Dorpen Noordoost-

polder 
Flevoland  NL 

 % % % % % 
Ooit gebruik GHB 1 2* 2 2 0,6 
Recent gebruik GHB 1 1 1 1 - 
Ooit gebruik harddrugs 5 7* 6 4** - 
*Significant verschil tussen Emmeloord en de dorpen 
**Significant verschil tussen Noordoostpolder en de rest van Flevoland 
 

3.3 Volwassenen en alcohol 

 
In de gemeente Noordoostpolder6 drinkt 88% van de volwassenen, 6% drinkt niet meer en nog 
eens 6% heeft nooit gedronken (tabel 3.6). Het percentage mensen dat alcohol drinkt ligt in de 
gemeente Noordoostpolder hoger dan gemiddeld in Flevoland en het percentage mensen dat 
aangeeft nooit alcohol gedronken te hebben ligt er lager. Zoals te zien in tabel 3.7 zijn er relatief 
meer zware drinkers7 in de gemeente te vinden; 12% tegen 9% in Flevoland.  
 
Tabel 3.6: Alcoholgebruik, volwassenenenquête 2009 
 Noordoost-

polder 
Flevoland  

 % % 
Drinkt alcohol 88 83** 
Drinkt niet meer 6 5 
Nooit gedronken 6 12 
**Significant verschil tussen Noordoostpolder en de rest van Flevoland 
 
Tabel 3.7: Zware drinkers, volwassenenenquête 2009 
 Noordoost-

polder 
Flevoland  

 % % 
Zware drinker 12 9** 
**Significant verschil tussen Noordoostpolder en de rest van Flevoland 
 

                                                 
6 Helaas zijn deze gegevens niet uit te splitsten naar Emmeloord en de Dorpen omdat er in de enquête niet 
naar woonplaats is gevraagd (wel naar gemeente). 
 
7 Een man wordt gerekend tot een zware drinker als hij in de afgelopen zes maanden minstens één keer per 
week 6 glazen of meer per dag heeft gedronken. Voor vrouwen geldt dat bij minstens één keer per week 4 
glazen of meer per dag. 
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3.4 Volwassenen en drugs 

 
Het recent softdruggebruik (afgelopen 4 weken) bij volwassenen in de gemeente 
Noordoostpolder ligt met 2% iets onder het Flevolands gemiddelde van 3% (zie tabel 3.8). 
Verder heeft 16% ooit softdrugs gebruikt, terwijl dat in Flevoland 20% is, oftewel één op de vijf. 
 
Tabel 3.8: Softdrugsgebruik, volwassenenenquête 2009 
 Noordoost-

polder 
Flevoland  NL8

 

 % % % 
Ooit gebruik hasj/wiet 16 20 23 
Recent gebruik 
hasj/wiet 

2 3 3 

 
Wat betreft harddruggebruik wijkt de gemeente Noordoostpolder niet veel af van de gemiddelde 
Flevolander. Er zijn praktisch geen volwassenen die nu nog harddrugs gebruiken. In tabel 3.9 is 
te zien dat 4% wel ooit harddrugs heeft gebruikt (Flevoland: 5%).  
 
Tabel 3.9: Harddrugsgebruik, volwassenenenquête 2009 
 Noordoost-

polder 
Flevoland  

 % % 
Ooit gebruik harddrugs 4 5 
 
 

3.5 Senioren en alcohol   

 
Het alcoholgebruik van de senioren in de gemeente Noordoostpolder9 wijkt bijna niet af van de 
gemiddelde Flevolandse senior. Er zijn relatief gezien evenveel drinkers (76%), ex-drinkers 
(8%) en geheelonthouders (16%) (zie tabel 3.10). In tegenstelling tot volwassenen zijn er onder 
senioren van de gemeente Noordoostpolder minder zware drinkers dan gemiddeld in Flevoland. 
Tabel 3.11 laat zien dat drie procent een zware drinker is, tegen 6% in Flevoland.  
 
Tabel 3.10: Alcoholgebruik, Seniorenenquête 2008 
 Noordoost-

polder 
Flevoland  

 % % 
Drinkt alcohol 76 76 
Drinkt niet meer 8 8 
Nooit gedronken 17 16 
 
Tabel 3.11: Zware drinkers, seniorenenquête 2008 
 Noordoost-

polder 
Flevoland  

 % % 
Zware drinker 3 6** 
**Significant verschil tussen Noordoostpolder en de rest van Flevoland 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 NDM, Trimbos. Iets andere leeftijdsgroep namelijk 15 t/m 64jr, peiljaar 2005. Deze cijfers zijn dan ook niet 
één op één te vergelijken met de gegevens uit de Flevolandse volwassenenenquête. 
9 Helaas zijn deze gegevens niet uit te splitsten naar Emmeloord en de dorpen omdat niet naar woonplaats is 
gevraagd, alleen naar gemeente.  
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Conclusies Hoofdstuk 3 
 
Alcohol:  

• Het alcoholprobleem speelt zich in de gemeente Noordoostpolder met name bij de 
jeugd af 

• Meer jongeren in de gemeente Noordoostpolder drinken dan gemiddeld in Flevoland 
• In de dorpen wordt door jongeren meer gedronken dan in Emmeloord 
• In Emmeloord is het aantal jongeren dat doet aan binge drinken significant toegenomen 

ten opzichte van vier jaar geleden 
• Er zijn in de gemeente Noordoostpolder minder zwaar drinkende senioren dan 

gemiddeld in Flevoland 
 
Drugs:  

• Wat betreft hasj gebruik zijn de verschillen tussen Emmeloord en de dorpen kleiner 
geworden ten opzichte van 4 jaar geleden  

• Het softdruggebruik onder jongeren is vergelijkbaar met Flevoland en Nederland 
• Meer jongeren in de dorpen hebben ooit harddrugs gebruikt dan in Emmeloord en 

Flevoland 
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Hoofdstuk 4 Wanneer starten jongeren met drinken en waarom?  
 
In dit hoofdstuk krijgt u inzicht in leeftijd waarop jongeren voor het eerst alcohol drinken en/of 
drugs gebruiken en welke risicogroepen er zijn.  
 

4.1 Verschillen in alcoholgebruik naar leeftijd en geslacht 

 
Vanuit de scholierenenquête van 2010 is bij uitsplitsing naar leeftijd duidelijk te zien dat meer 
jongeren uit de oudere groep drinken dan jongeren uit de jongste groep (zie tabel 4.1). Toch 
geeft bijna de helft van de jongeren onder de 16 aan ooit alcohol te hebben gedronken. Ruim 
een derde heeft recent alcohol gedronken. Er zijn geen significante verschillen tussen jongens en 
meisjes. 
 
Tabel 4.1: Alcoholgebruik in de gemeente Noordoostpolder naar leeftijd en geslacht, Scholierenenquête 2010 
 Leeftijd Geslacht 
 12-15jaar 16-18jaar jongen meisje 
 % % % % 
Ooit alcohol gedronken 44 90* 55 50 
Recent alcohol gedronken 35 87* 47 43 
*Significant verschil tussen de leeftijdsgroepen 
 
Zoals te verwachten valt hebben meer 16-18 jarigen aan binge drinking gedaan dan 12-15 
jarigen (zie tabel 4.2). Alhoewel sterk wordt ontraden dat jongeren beneden de 16 jaar alcohol 
drinken, heeft 35% van de 12-15 jarigen in de gemeente Noordoostpolder recent alcohol 
gedronken. Eén op de vijf 12-15 jarigen deed aan ‘binge drinking’. Dit is zorgelijk. Er zijn geen 
significante verschillen tussen jongens en meisjes. 
 
Tabel 4.2: Overmatig alcoholgebruik in de gemeente Noordoostpolder naar leeftijd en geslacht, 
Scholierenenquête 2010 
 Leeftijd Geslacht  
 12-15jaar 16-18jaar jongen meisje 
 % % % % 
Recent dronken of 
aangeschoten 

11 54* 20 18 

Recent Binge drinking 18 64* 28 25 
*Significant verschil tussen de leeftijdsgroepen 
 
Er is ook hier onderscheid gemaakt tussen Emmeloord en de dorpen. Hieruit bleek dat meer 12-
15 jarigen in de dorpen (21%) aan binge drinken doen dan in Emmeloord (16%).  
 
In tabel 4.3 is te zien dat meer 16-18 jarigen doordeweeks en in het weekend drinken dan 12-
15 jarigen. Er zijn geen significante verschillen tussen jongens en meisjes. 
 
Tabel 4.3: Wanneer drinken jongeren alcohol naar leeftijd en geslacht, gemeente Noordoostpolder, 
Scholierenenquête 2010 

* Significant verschil tussen de leeftijdsgroepen en/of geslacht 

 Leeftijd Geslacht  
 12-15jaar 16-18jaar jongen meisje 
 % % % % 
Drinken op doordeweekse 
dagen 

25 40* 35 23* 

Drinken in het weekend 72 93* 76 82* 

NB. Alleen gevraagd aan jongeren die alcohol drinken.  

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik en handel in drugs in de gemeente Noordoostpolder 
GGD Flevoland & Intraval    2011 

 

15 



4.2 Verschillen in drugsgebruik naar leeftijd en geslacht 

 
Er zijn meer 16-18 jarigen en jongens die hasj/wiet gebruiken of gebruikt hebben dan 12-15 
jarigen en meisjes. 
 
Tabel 4.5: Softdruggebruik in de gemeente Noordoostpolder naar leeftijd en geslacht, Scholierenenquête 
2010 
 Leeftijd Geslacht 
 12-15jaar 16-18jaar jongen meisje 
 % % % % 
Ooit gebruik hasj/wiet 7 30* 13 10* 
Recent gebruik hasj/wiet 4 15* 7 5 
* Significant verschil tussen de leeftijdsgroepen en/of geslacht 
 
In tabel 4.6 is te zien dat tien procent van de jongeren in de gemeente Noordoostpolder ooit 
harddrugs hebben gebruikt. Er zijn geen significante verschillen tussen jongens en meisjes.  
 
Tabel 4.6: GHB- en harddruggebruik in de gemeente Noordoostpolder naar leeftijd en geslacht, 
Scholierenenquête 2010 
 Leeftijd Geslacht 
 12-15jaar 16-18jaar jongen meisje 
 % % % % 
Ooit gebruik GHB 1 2 2 1 
Recent gebruik GHB 1  x  1 x 
Ooit gebruik harddrugs 3 10* 5 3 
* Significant verschil tussen de leeftijdsgroepen en/of geslacht 
 
Bij de focusgroepen is gevraagd op welke leeftijd voor het eerst alcohol en/of drugs gebruikt is. 
De gemiddelde leeftijd was 14,3 jaar.  
 

4.3 Beweegredenen/ risicofactoren 

 
Jongeren groeien nog, daarom is het effect van alcohol groter. Drinken op te jonge leeftijd kan 
leiden tot verstoring van de hersenontwikkeling en tot verslechtering van schoolprestaties. Bij 
jongeren die regelmatig drinken is de kans op alcoholverslaving op latere leeftijd groter 
(Trimbos, 2010).  
 
Vanuit de literatuur is weinig informatie beschikbaar over waarom kinderen op jonge leeftijd 
beginnen met alcohol en/of drugsgebruik. Er zijn wel een aantal risicofactoren te benoemen:  

• Kinderen met adhd lopen bijvoorbeeld risico op het op jonge leeftijd beginnen met 
alcohol- en druggebruik. Ook lopen ze risico op overmatig alcohol en/of drugsmisbruik. 
(Molina, 2003). 

• Jongeren die voor hun 12e een sigaret hebben gerookt hebben een 20 keer zo grote 
kans om cannabis te gaan gebruiken (ook vaak op jonge leeftijd) dan jongeren die niet 
zo jong waren begonnen met roken (Huizink, 2010). 

• Alcoholgebruik van de moeder tijdens de zwangerschap kan er toe leiden dan het kind 
gevoeliger is voor risicovol drinkgedrag in de tienertijd (Schrijvers, 2010). 

 
Ook vanuit de focusgroepen met jongeren bleek dat ze het moeilijk vonden om aan te geven 
waarom er met alcohol of drugs begonnen is. Voorbeelden die zijn genoemd zijn: ‘Het is 
interessant’, ‘lekker’, ‘ouders hadden het voor me meegenomen met kerst’, ‘ouders wilden het 
me laten proberen’, ‘experimenteren’ en ‘stoer’.  
 

Conclusies Hoofdstuk 4 
• Bijna de helft van de jongeren onder de 16 heeft al alcohol gedronken.  
• Ruim een derde van de 12-15 jarigen heeft zelfs recent alcohol gedronken.  
• Eén op de vijf 12-15 jarigen deed aan ‘binge drinking’ 
• Er zijn geen significante verschillen in alcoholgebruik tussen jongens en meisjes. 
• Beweegredenen voor jongeren om voor hun 16e te starten met alcoholgebruik lopen 

uiteen.  
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Hoofdstuk 5 Wat is de invloed van ouders?  
 
Uit onderzoek blijkt dat veel ouders zich minder snel zorgen maken over het alcoholgebruik van 
hun kind dan over het gebruik van hasj. Alcoholgebruik is meer geaccepteerd en de meeste 
ouders drinken zelf ook wel eens (Verdurmen et al., 2008). 

5.1 Kennis van ouders over alcohol 

 
Ouders in Nederland 
Ouders weten meestal goed of hun kind wel eens alcohol gedronken heeft. Ze weten meestal 
niet goed hoeveel alcohol hun kind drinkt, dit wordt in sterke mate onderschat. In het weekend 
drinkt een kind gemiddeld drie keer zoveel glazen alcohol als de ouder denkt (Verdurmen et al., 
2008). De onderschatting geldt sterker bij jongere adolescenten dan bij oudere. Vaders schatten 
het gebruik slechter in dan moeders. De mate van onderschatting is gerelateerd aan hoezeer 
ouders het drinken van hun kinderen proberen te beïnvloeden – hoe groter de onderschatting 
hoe minder inspanning de ouders leveren (Engels et al., 2008). Vrijwel alle ouders geven aan 
dat het schadelijk is voor een kind onder de 16 om iedere dag een of twee alcoholhoudende 
drankjes te drinken of om ieder weekend vijf of meer glazen alcohol te drinken. Ouders vinden 
het minder riskant als een kind onder de 16 ieder weekend een of twee drankjes drinkt; 45% 
denkt dat dit niet schadelijk is. Naarmate de leeftijd van hun kind stijgt, denken minder ouders 
dat het schadelijk is als een kind in het weekend een of twee glazen alcohol drinkt. 
 
Een groot deel van de ouders denkt dat overmatig alcoholgebruik bij een kind kan leiden tot 
schade aan de hersenen, verminderde schoolprestaties, ongevallen en verwondingen, 
alcoholverslaving op latere leeftijd, misdragingen en betrokkenheid bij vechtpartijen en onveilige 
seks. Een kleiner deel van de ouders denkt dat deze problemen ook kunnen ontstaan door het 
drinken van kleine hoeveelheden alcohol. Naarmate een kind ouder is, denken minder ouders 
dat alcoholgebruik tot problemen kan leiden. 
 
Naarmate het schoolniveau van het kind stijgt, denken ouders vaker dat alcoholgebruik kan 
leiden tot bepaalde problemen. (Verdurmen et al., 2008) Hoe meer ouders zelf drinken hoe 
toleranter ze zijn. Ouders die strict zijn over het drinkgedrag van hun adolescent drinken zelf 
ook minder (Vorst et al., 2006). 
 
Ouders in de Noordoostpolder 
De meeste ouders in de focusgroepen herkenden het alcoholprobleem in de gemeente 
Noordoostpolder niet. Zij gaven aan het niet te zien in hun omgeving en zijn daardoor ook niet 
gealarmeerd. Twee ouders zagen dit wel in hun omgeving en gaven ook aan met deze 
focusgroepen mee te doen om te horen hoe anderen met drankgebruik van hun kinderen 
omgaan.  
Wel erkennen zij dat alcohol op jonge leeftijd schadelijk is. Als argument hiervoor werd 
genoemd: ‘De hersenen zijn nog niet op orde en pubers kunnen nog niet goed gevolgen beseffen 
van hun daden’. De ouders gaven aan dat ze als gevolg van de landelijke campagne 'Geen 16? 
Geen Druppel' zich meer bewust zijn van de schadelijkheid aan de hersenen.  
 
Bijna alle ouders gaven aan zelf niet actief op zoek te zijn geweest naar informatie over alcohol 
en drugs. Als ze toch op zoek zouden gaan, zouden de meeste mensen internet daarvoor 
gebruiken of het in hun netwerk vragen. Tijdens de focusgroep bleek ook onbekendheid met 
bijvoorbeeld de verschillen tussen jongens en meisjes in effecten van alcohol.  
De meeste ouders gaven aan dat ze ongeveer wel weten wat hun kind drinkt op een avond. Toch 
zijn ze zich er wel bewust van dat ze het soms onderschatten en dat niet alles aan hen wordt 
verteld. De ouders gaven aan dat ze dat ook bij de leeftijd vinden horen.  
De meeste ouders waren overtuigd van de invloed van vrienden op het drinkgedrag van hun 
kinderen. Hun eigen invloed achten zij hierin laag (zie ook paragraaf 5.3). 
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5.2 Kennis van ouders over drugs 

 
Ouders in Nederland 
Bij ouders is er een onderschatting van het druggebruik van hun kinderen, dit geldt zowel voor 
cannabis als voor harddrugs. Ongeveer een derde van de ouders blijkt op de hoogte te zijn van 
het cannabisgebruik van hun kind.  
 
Vier op de vijf ouders vindt af en toe cannabis roken onder de 16 jaar schadelijk. Vrijwel alle 
ouders (99%) zijn van mening dat het schadelijk is als hun kind onder de 16 dagelijks cannabis 
gebruikt. Hoe lager het schoolniveau van het kind, hoe meer ouders het af en toe 
cannabisgebruik schadelijk achten. 
 
Bijna tweederde van de ouders (62%) denkt dat maatregelen die zij zelf (kunnen) nemen 
effectief zijn in het voorkomen van cannabisgebruik door hun kind. Hoe hoger het schoolniveau 
van het kind, hoe minder ouders denken cannabisgebruik van hun kind te kunnen beïnvloeden 
(Verdurmen et al., 2008). 
 
Ouders in de Noordoostpolder 
Tijdens de focusgroepen met ouders is met name over alcoholgebruik gesproken en minder over 
drugsgebruik. Ouders waren daar minder mee bezig en het gesprek kwam steeds weer terug op 
alcohol. Wel gaf een aantal ouders aan dat ze een verband zien tussen roken en blowen. Ze 
meenden dat als een kind rookt, het makkelijker overstapt op wiet. Door roken af te raden 
hopen ze daarmee ook het blowen te vermijden.  

 
.3 Communicatie over alcohol en drugsgebruik in het gezin 

uders in Nederland 
onderzoek laat zien, gelooft de helft van de ouders dat het verbieden 
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st 
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te van 2010 is ook gevraagd naar de aanwezigheid van regels in het 
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gels in gezin over alcoholgebruik en drugsgebruik, Scholierenenquête 2010 
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O
In tegenstelling tot wat 
van alcohol thuis leidt tot meer buitenshuis drinken. Het grootste gedeelte van de ouders legt 
geen relatie tussen het geven van het goede voorbeeld en drinken in het bijzijn van het kind. 
(Verdurmen et al., 2008). Het stellen van regels m.b.t. het beginnen met drinken heeft wel 
invloed en hiermee is de aanvangsleeftijd voor alcoholgebruik uit te stellen (Huizink, 2010). 
Zolang kinderen nog niet regelmatig alcohol drinken (waarbij het niet uitmaakt of het kind 13
15 is) kunnen ouders het alcoholgebruik van hun kind in toom houden door het stellen van 
alcohol specifieke regels. Ouders zijn strenger tegen jongere adolescenten dan tegen oudere 
adolescenten. Ouders zijn strikter bij hun eerste kind dan bij een jonger broertje of zusje (Vor
et al., 2007). 
 

uders in deO
 

egels in het gezin R
In de Scholierenenquê
gezin. In tabel 5.1 is te zien dat minder jongeren in de dorpen aangeven dat er thuis regels 
dan in Emmeloord.  
 
abel 5.1: Duidelijke reT

 Emmeloord Dorpen Noordoost- Flevoland  
polder 

 % % % % 
Ja  * 69 61* 66 70*
*Significant verschil tussen Emm rd en de do

st van Fle d 

s dan in Emmeloord. Uit een 

eloo rpen 
**Significant verschil tussen Noordoostpolder en de re volan
 

 hoofdstuk 3 zagen we dat het alcoholgebruik in de dorpen hoger iIn
aanvullende analyse op de cijfers uit de Scholierenenquête 2010 blijkt ook in de Noordoostpolder 
een zichtbare relatie tussen de aanwezigheid van regels in het gezin en alcoholgebruik.  
Van jongeren bij wie de regels in het gezin duidelijk zijn, heeft iets minder dan de helft (49%) 
wel eens alcohol gedronken en heeft 24% aan binge drinken gedaan. Van jongeren bij wie de 
regels in het gezin niet duidelijk zijn, heeft bijna 75% wel eens alcohol gedronken en 41% aan 
binge drinken gedaan. Er is dus zowel een significant verband tussen ‘regels in het gezin’ en 
‘ooit alcohol drinken’, als tussen ‘regels in het gezin’ en ‘binge drinken’.  
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Binnen de gezinnen van de ouders uit de focusgroepen werd wel open gesproken over alcohol en 

t je 

ok waren er regels in de gezinnen rond feestjes thuis. Daar zagen de meeste ouders er op toe 

e meeste ouders gaven aan dat ze 16 jaar een normale leeftijd vinden om aan alcohol te 
it 

 

ol ouders 
gd dat de rol van vrienden en deelname aan groepjes belangrijk is 

lle ouders gaven aan dat ze nog nooit een vraag hadden over alcohol of drugsgebruik bij hun 

e zorgcoördinatoren van de scholen gaven aan dat het steeds moeilijker wordt om ouders naar 

leutelfiguur: “Steeds meer ouders hebben opvoedingsondersteuning nodig. Maar het is moeilijk 

rs 

ok bij het preventieproject Uitgaan kun je Leren komen met name de ouders die al zeer 

ver het algemeen vinden de ouders dat er te weinig uitgaansgelegenheden en 
hez in 

erd 
et 

 

et 
t 

onclusies hoofdstuk 5 

ennis over alcohol en drugsgebruik 
kenden het alcoholprobleem in de gemeente 

onge leeftijd schadelijk is 
 op gehad 

ik van 

Communicatie in het gezin 

drugsgebruik, maar er was niet altijd sprake van regels of afspraken over het gebruik. De 
meeste ouders waren het ook niet eens met de stelling dat je als ouder kunt voorkomen da
kind veel gaat drinken. Verbieden had volgens de meerderheid ook geen zin. ‘Als ze het willen 
doen ze het toch wel’, aldus een ouder. Ze gaven aan dat ze het wel belangrijk vinden om hun 
kinderen te wijzen op de risico’s van alcoholgebruik. Hopende dat ze daarmee hun kinderen 
konden beïnvloeden.  
 
O
dat er weinig tot geen alcohol gedronken werd. Een ouder: ‘Als vrienden bij hem thuis komen 
dan zorg ik ervoor dat er max. twee biertjes per persoon in de koelkast liggen zodat de 
verleiding er ook niet is’.  
 
D
beginnen. Ongeveer de helft gaf aan dat indien hun kind eerder interesse toont in alcohol d
afhankelijk van zijn/haar leeftijd wel toe te staan. “Ik heb liever dat ze thuis onder begeleiding
drinken dan dat ze het stiekem doen”, aldus een respondent. Onder de 14 jaar alcohol proeven 
was bij alle respondenten geen optie.  
 
R
De ouders zijn er van overtui
in de gevoeligheid voor alcohol/ drugs bij hun kind. Ook signaleren zij dat elk type kind anders 
is, de één toont eerder interesse in alcohol/drugs dan de ander.  
 
A
kind. Wel wordt er af en toe met familie of kennissen over gesproken.  
 
D
ouderavonden te krijgen. Het wordt daarmee ook moeilijker om hen te bereiken en met name de 
ouders die juist die ondersteuning nodig hebben.  
 
S
om ze zo ver te krijgen. Als het eenmaal lukt kunnen ze worden verwezen naar het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG). Het is fijn dat het CJG er is, dat biedt ook echt hulp. Sommige 
ouders lopen echter voor hun problemen weg, vluchten zelfs letterlijk. Het CJG zou wat dat 
betreft nog meer gepromoot kunnen worden.” Dit lijkt een goede tip, want geen van de oude
die aan de focusgroepen deelnamen kenden het centrum voor jeugd en gezin.  
 
O
betrokken zijn bij de opvoeding over alcohol en drugs.  
 
O
ontmoetingsplekken zijn voor jongeren in Emmeloord en omgeving. Discotheek C
Marknesse is de enige discotheek in de buurt. De ouders zijn blij met het beleid dat gevo
wordt in Chez met het pasjessysteem en leeftijdsgebonden entreetijden. Minder blij zijn ze m
de avonden voor de Stappers van Strax, waarbij de jeugd vanaf 12/13 jaar (de brugklas) kennis
kan maken met het uitgaan in Chez Marknesse. De ouders hebben het idee dat kinderen al veel 
te vroeg naar de discotheek worden gehaald en dat ze als ze straks 16 zijn snel uitgekeken 
raken op Chez en weer verder weg willen. Bovendien hebben ze het idee dat Chez bezig is m
het werven van potentiële klanten en ze vinden dat kinderen op die leeftijd (12-15 jaar) nog nie
in een discotheeksetting thuishoren.  
 
C
 
K

• De ouders in de focusgroepen her
Noordoostpolder over het algemeen niet. 

• Deze ouders erkennen wel dat alcohol op j
• De campagne ‘Geen 16, geen druppel’ heeft hier volgens hen invloed
• De ouders uit de Noordoostpolder hielden zich vooral bezig met het alcoholgebru

hun kind, drugsgebruik was naar hun idee weinig tot niet aan de orde. 
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• Uit landelijk onderzoek blijkt dat het stellen van regels m.b.t. het beginnen met drinken 

de regels 
 

rd wel open gesproken over 
t 

ders uit de focusgroepen achtten hun invloed op het drinkgedrag van hun kind 

ordt volgens de sleutelfiguren steeds moeilijker om ouders te bereiken met 

it de focusgroepen vinden dat er te weinig ontmoetingsplekken zijn voor 

invloed heeft en hiermee is de aanvangsleeftijd voor alcohol uit te stellen.  
• In de Noordoostpolder is terug te zien dat meer jongeren uit gezinnen waar 

niet duidelijk zijn gedronken hadden en ‘binge drinken’ dan jongeren uit gezinnen waar
de regels rond alcohol- en drugsgebruik wel duidelijk zijn 

• Binnen de gezinnen van de ouders uit de focusgroepen we
alcohol en drugsgebruik, maar er was niet altijd sprake van regels of afspraken over he
gebruik 

Rol ouders 
• De ou

klein 
• Het w

informatie  
• De ouders u

jongeren 
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Hoofdstuk 6 Schadelijk alcohol en drugsgebruik, wie, wat, waarom?  
 

6.1 Schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik door jongeren (16-25 jaar) in de 
Noordoostpolder 

 
In hoofdstuk 3.1 is duidelijk geworden dat het aantal jongeren dat aan “binge drinking” doet in 
de gemeente Noordoostpolder significant hoger is dan het gemiddelde van Flevoland, net als het 
aantal jongeren dat ooit harddrugs heeft gebruikt. Bij volwassenen is het aantal zware drinkers 
eveneens hoger dan het Flevolands gemiddelde.  
 
Ook aan de sleutelfiguren is gevraagd in hoeverre ze het probleem van alcoholgebruik in de 
Noordoostpolder herkennen. In tegenstelling tot de ouders herkennen de sleutelfiguren dit 
probleem wel. Zij signaleren tevens een (extreme) toename van het alcoholgebruik. 
Drugsgebruik is minder bekend, omdat dit minder goed zichtbaar zou zijn. Als reden hiervoor 
gaven de sleutelfiguren aan dat alcoholgebruik geen taboe is, het is heel normaal in de 
gemeente Noordoostpolder om te drinken. Drugsgebruik is vaak nog wel een taboe.  
 
Ook onder jongeren zelf wordt drugsgebruik als meer schadelijk gezien dan alcoholgebruik. 
Onderstaande discussie tussen een blower en drinker die ontstond tijdens één van de 
focusgroepen geeft daar een voorbeeld van.  
 

- (drinker) Het gaat toch om de verhouding: Met 1 biertje gebeurt er nog niks met je hersenen en 
met 1 jointje wel. Met 10 biertjes gaat het veel harder 

- (blower) Kijk dat ligt dus ook weer aan de dosering, als jij een joint van iemand krijgt, kan jij niet 
zien wat er in zit. Je weet niet hoeveel er in zit, niet wat de kwaliteit is. Maar als jij een of andere 
fles drank zonder label van een ander aanneemt en je neemt er een slok van is dat toch hetzelfde. 
Wat je vaak ziet op vrijdagavond komen ze met een fles aanzitten en daar zit cola in en wat zit er 
bij? Je weet het niet, misschien wordt het wel gedoseerd. Maar als je weet wat je drinkt kun je het 
doseren, maar als je weet wat je rookt kun je het ook doseren. Als je zelf je joints draait kan je ook 
bepalen van hoeveel ga ik erin doen.  

- (drinker) Als je hasj gebruikt doe je dat om high te worden, rook jij een joint is het om stoned te 
worden, maar drink je een biertje wil je niet per se dronken worden. 

- (blower) Jaaaaaaa, ja maar dat is ook weer zoiets, ze zeggen heel snel na 1 jointje van ik ben 
stoned, maar alleen ook 1 biertje heeft effect op je alleen noemen ze het nog niet aangeschoten of 
dronken ofzo, maar 1 lichte joint heeft net zo veel effect. Als je meer gaat blowen wordt je ook 
stoneder. Dus het heet allemaal stoned, het is niet eerst aangeschoten en dan dronken ofzo.  

- (ander) als je elke dag een biertje drinkt voor een paar maanden dan ga je op een gegeven 
moment ook over naar 2 a 3 biertjes per dag, want op 1 red je het niet meer. Ik wil maar zeggen er 
wordt makkelijker over gedacht als jij gewoon heel de vrijdag nacht zit te drinken en dan zit er een 
gozer naast je en die rookt een keer in t weekend dan sta jij op je achterste poten man.  

 
Extreem alcohol gebruik is meer geaccepteerd dan licht drugsgebruik. Bij Zorggroep Oude en 
Nieuwe Land (ZONL) wordt ervaren dat jongeren drugs wel heel bewust gebruiken. 
Alcoholgebruik ontstaat meer uit gewoonte, dat het erbij hoort vanaf een bepaalde leeftijd. 
Andere sleutelfiguren signaleren dat er veel sprake is van indrinken waarna men vervolgens gaat 
stappen. Ook bij hanggroepen rond scholen wordt veel alcohol gebruikt. 
 

6.2 Risicofactoren/beweegredenen schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik  

 
Vanuit de literatuur is weinig bekend over beweegredenen van schadelijk alcoholgebruik en 
drugsgebruik. Er zijn wel een aantal risicofactoren te benoemen: 

• Alcoholgebruik van de moeder tijdens de zwangerschap kan er bijvoorbeeld toe leiden 
dan het kind gevoeliger is voor risicovol drinkgedrag in de tienertijd (Schrijvers, 2010). 

• Voorspellers voor alcoholgerelateerde problemen (zoals alcoholmisbruik en verslaving) 
zijn conduct disorder en ODD. Conduct disorder is een gedragsstoornis waarbij een kind 
zich voortdurend op een asociale of hinderlijke manier gedraagt. ODD (Oppositional 
Defiant Disorder) is een oppositionele gedragsstoornis waarbij kinderen ondermeer vaak 
driftig zijn, zich tegen alle leiding verzetten en vaak ruzie maken (Clark et al., 2002). 

• Bij stress is de kans op maladaptief gedrag groter en dus ook de kans op misbruik van 
alcohol en drugs. Het effect is mogelijk groter bij adolescenten omdat zij vooral minder 
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emotionele en gedragsmatige controle kunnen blijven uitoefenen na ernstige 
stress.(Huizink, 2010). 

• Posttraumatisch stress syndroom (PTSS) en ernstige trauma’s lijken samen te gaan met 
alcohol- en drugmisbruik en –afhankelijkheid. Uit een onderzoek blijkt dat angst in de 
kindertijd een voorspeller is voor regelmatig xtc-gebruik bij jongeren (Huizink, 2010). 

 
Situatie Noordoostpolder 
De meeste sleutelfiguren gaven aan dat de rol van ouders/ media/ school ook van invloed is op 
schadelijk alcohol en drugsgebruik. ‘Ouders drinken vaak ook dus geven het verkeerde 
voorbeeld. Ouders hebben zoiets van één biertje moet toch kunnen. Gevolgen willen zij niet 
zien. In de media met programma’s als ‘O o Cherso’ wordt het verder heel normaal gevonden als 
je veel drinkt. Ook docenten zouden goede voorbeeld moeten geven. Zij drinken gerust mee op 
feesten’, aldus één van de sleutelfiguren. 
Meerdere sleutelfiguren gaven aan dat een veel voorkomend probleem bij ouders van 
risicojongeren is dat zij vaak niet de capaciteit hebben om problemen te voorkomen of aan te 
pakken. Wel zijn er genoeg kansen vindt het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) om hierbij 
hulp te krijgen. Ouders moeten hier echter wel voor open staan. Het is een kwestie van willen, 
dus motiveren van ouders is belangrijk. Voor het motiveren is ook een belangrijke rol voor 
scholen weggelegd denkt het AMW.  
 
Er zijn daarnaast nog een aantal andere oorzaken van schadelijk alcoholgebruik genoemd:  

• Alcohol is gemakkelijk verkrijgbaar in de gemeente Noordoostpolder. Jongeren onder de 
16 komen gemakkelijk aan alcohol, zo bleek ook uit een van de opdrachten bij het 
project Uitgaan kun je leren. Ook drugs zou veel verkrijgbaar zijn, bijvoorbeeld 
afkomstig uit Lelystad. De kritiek op de verkrijgbaarheid van alcohol is door alle 
sleutelfiguren geventileerd.  

• Groepsgedrag en stoer doen voor elkaar 
• Het gebruik van alcohol met als doel om opener te worden. Jongeren geven aan dat het 

met alcohol op gemakkelijker is om een meisje/jongen aan te spreken. Het ontbreekt 
deze jongeren vaak aan zelfvertrouwen en zij zijn daarmee gemakkelijk te beïnvloeden.  

 
De meeste sleutelfiguren signaleren ook een toename in de problematiek rond alcohol en 
drugsgebruik. Argumenten die daarvoor zijn aangedragen zijn de individualisering, een toename 
van ontwrichte gezinnen, minder taboe op alcoholgebruik en dat jongeren steeds meer geld te 
besteden hebben.   
 

6.3 Risicogroepen voor schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik 

 
De risicogroepen voor schadelijk alcoholgebruik én drugsgebruik hangen samen met de 
genoemde risicofactoren. Vanuit de literatuur worden verschillende risicogroepen beschreven:  

- jonge delinquenten 
- jongeren die in contact zijn geweest met institutionele zorg (jeugdzorg, pleeggezinnen, 

maatschappelijke opvang) 
- school drop-outs, spijbelaars en scholieren met sociale of studieproblemen 
- jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking 
- jongeren met psychische, emotionele en gedragsproblemen (bijv. ADHD, 

angststoornissen, depressie, suïcidepogingen) 
- jongeren die opgroeien onder ongunstige omstandigheden (lage sociaal economische 

status, dak- en thuisloosheid, kinderen van verslaafde ouders of psychiatrische 
patiënten) 

- jongeren die op jonge leeftijd begonnen zijn met middelengebruik (Snoek, 2010) 

 
Risicogroepen schadelijk alcoholgebruik 
Specifiek voor schadelijk alcoholgebruik is het volgende bekend over risicogroepen:  
Onder leerlingen van Marokkaanse en Turkse herkomst in het voortgezet onderwijs ligt het 
actuele alcoholgebruik beduidend lager dan onder autochtone leerlingen (respectievelijk 8% en 
19% versus 54%). Leerlingen van Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse herkomst nemen een 
tussenpositie in (39% en 38%). Het percentage leerlingen dat ooit of in de laatste maand 
alcohol heeft gebruikt ligt in het speciaal onderwijs doorgaans lager dan in het regulier 
onderwijs. Vergeleken met het reguliere onderwijs komt dronkenschap onder de actuele 
drinkers vaker voor onder de 12- en 13-jarigen van het praktijkonderwijs en de 14-, 15- en 16-
jarigen van REC-4 scholen. Het drinken van vijf of meer glazen alcohol per keer, het 
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zogenaamde “binge drinken”, komt onder de actuele drinkers vaker voor in zowel het REC-4, het  
praktijkonderwijs en het leerwegondersteunend onderwijs (Van Laar et al., 2010). 
 
Jongeren die zonder ouders in Nederland op vakantie gaan, drinken veel alcohol. Van de jongens 
drinkt 80% elke dag alcohol, van de meisjes is dat bijna de helft. Jongens drinken dan 
gemiddeld 17 glazen per dag en meisjes 7 glazen (van Hasselt, 2010). 
 
Probleemdrinkers zijn mensen die niet alleen boven een bepaalde drempelwaarde drinken,  maar 
daarnaast door hun alcoholgebruik problemen ondervinden. Probleemdrinken komt het meest 
voor in de leeftijd 16-24 jaar; 34 procent van de  mannen en negen procent van de vrouwen 
in deze leeftijdsgroep is een probleemdrinker. Of de personen na één jaar nog steeds 
probleemdrinker zijn, wordt voornamelijk bepaald door de ernst van de alcoholgerelateerde 
problemen, de leeftijd en het geslacht. De kans om probleemdrinker te blijven neemt toe met de 
ernst van de problematiek en is het grootst onder jonge mensen en mannen (Van Laar et al., 
2010). 
 
Bij jongeren hebben indrinkers (in hokken, keten of thuis) aan het eind van een uitgaansavond 
gemiddeld genomen veel meer gedronken dan niet-indrinkers. Hokken- en ketenbezoek komt 
vooral voor bij jonge jongeren (12-16 jaar), jongens en jongeren die op het platteland wonen. 
 
Schadelijk alcoholgebruik komt vaker voor bij jongens op het platteland dan bij jongens in de 
stad. Gemiddeld drinken studenten meer dan leeftijdsgenoten die niet studeren, vooral als ze lid 
zijn van een studentenvereniging. In de leeftijdsgroep 18-24 jaar wordt meer gedronken dan in 
enig andere leeftijdsgroep (Van Hasselt, 2010). 
 
Risicogroepen schadelijk drugsgebruik 
Specifiek voor drugsgebruik zijn de volgende risicogroepen bekend:  
Leerlingen van REC-4 scholen hebben veruit de meeste ervaring met cannabisgebruik.   
Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen. Overigens maken leerlingen van de REC-4 scholen maar één 
tot twee procent uit van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. (Van Laar et al., 2010) 
Onder 12-13-jarigen en 14-15-jarigen in het praktijkonderwijs en het leerwegondersteunend 
onderwijs (lwoo) zijn de  percentages ooitgebruikers vergelijkbaar met die van het regulier 
onderwijs. Onder 16-jarigen is het ooitgebruik van cannabis op deze scholen juist lager 
vergeleken met het regulier onderwijs, vooral onder leerlingen van het praktijkonderwijs. Het 
percentage actuele cannabisgebruikers is het hoogst onder de leerlingen van de REC-4 
scholen. In de andere onderwijsvormen zijn de verschillen in het gebruik klein.  
Gemiddeld blowen actuele cannabisgebruikers van zowel het REC-4 als het praktijkon-  
derwijs drie joints per keer. Op het lwoo is dat gemiddeld twee joints en in het regulier  
onderwijs 1,5 joint onder de 14-15 jarigen en 1 joint onder de 16-jarigen (Van Laar et al., 
2010). 
 
Bij jongeren die voor hun 17e beginnen aan cannabis is het risico op harddruggebruik en 
verslaving aan harddrugs verhoogd (Snoek et al, 2010). 
 
Risicogroepen schadelijk alcohol- en drugsgebruik in de Noordoostpolder 
De jeugdarts van GGD Flevoland gaf aan dat het in de gemeente Noordoostpolder vaak de 
leerlingen zijn die regelmatig verzuimen, die ook veel drinken. In het geval van schadelijk 
alcoholgebruik signaleert zij vaak multiproblematiek  (bijvoorbeeld in combinatie met verzuim) 
bij de jongeren. Ook bij het algemeen maatschappelijk werk en bij het jongerenwerk wordt 
gesignaleerd dat risicojongeren vaak de jongeren zijn met moeilijke achtergronden, zoals 
pleeggezinnen, eenoudergezinnen en andere moeilijke thuissituaties. Zij zijn een kwetsbare 
groep.  
 
Volgens de sleutelfiguren betreffen de schadelijke gebruikers vooral hangjongeren in de buurt bij 
middelbare scholen. Zij gaven tevens aan dat er soms jongeren naar scholen toe komen om 
ander jongeren te werven ook mee te doen (met roken, blowen, drinken etc.). Op welke schaal 
dit gebeurt is niet duidelijk.  
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6.4 Signalen van schadelijk alcoholgebruik  

 
Alcohol- en druggebruik kan via misbruik (het gebruik van het genotsmiddel loopt uit de hand en 
leidt tot beperkingen) leiden tot afhankelijkheid. Er is dan meer van het genotsmiddel nodig om 
hetzelfde en gewenste effect te krijgen en bij stoppen treden er onthoudingsverschijnselen op 
(Huizink, 2010). 
 
Bij alcohol- en drugsmisbruik is er sprake van onaangepast gebruik dat significante beperkingen 
veroorzaakt in een periode van 12 maanden blijkend uit minimaal 1 van de volgende situaties: 

- niet kunnen voldoen aan de verplichtingen op werk, school of thuis 
- door het gebruik van middelen in fysiek gevaarlijke situaties terecht komen 
- herhaaldelijk, in samenhang met het middel, in aanraking komen met justitie 
- voortdurend middelgebruik ondanks aanhoudende of terugkerende problemen op sociaal 

terrein die veroorzaakt of verergerd worden door de effecten van het middel 
 
Bij middelenafhankelijkheid is er naast misbruik ook sprake van minimaal 3 van onderstaande 
aspecten: 

- tolerantie 
- ontwenningsverschijnselen 
- langer gebruiken dan men van plan was 
- weinig succesvolle pogingen om het gebruik te reguleren 
- het besteden van veel tijd om aan het middel te komen 
- voortzetten van het gebruik al weet men dat het leidt tot problemen (Snoek et al., 2010) 

 
Probleemdrinken is als iemand boven een bepaalde drempelwaarde drinkt en problemen 
ondervindt van alcoholgebruik. In 2003 ging het om 10% van de bevolking van 16 t/m 69 jaar. 
Van de jongeren van 16-24 jaar voldeed 34% van de mannen en 9% van de vrouwen aan de 
criteria van probleemdrinken (Van Hasselt, 2010). 
 
Situatie Noordoostpolder 
Bij Noordoostpolder jongeren worden problemen gesignaleerd aan de hand van slechtere 
concentratie op school, schooluitval, een verslechtering van de schoolprestaties. Maar ook de 
thuissituatie kan signalen afgeven, soms zo dat de situatie thuis slecht is, een jongere daardoor 
meer gaat drinken, wat de situatie thuis nog verder verslechtert.  
 
Andere signalen die in de gemeente Noordoostpolder worden gezien hebben te maken met 
overlast en vernielingen. Volgens de Politie valt het aantal vernielingen onder invloed van drank 
wel mee. Met name in de dorpen wordt geluidsoverlast ervaren.  
 

6.5 Gevolgen voor gezondheid van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik 

 
Jongeren raken sneller verslaafd dan volwassenen. Het traject van experimenteren naar 
verslaving kan zich bij jongeren binnen relatief korte tijd ontwikkelen (6-18 mnd). (Snoek et al., 
2010) 
 
Alcohol 
Alcoholgebruik is gerelateerd aan meer dan zestig medische aandoeningen. Voor de meeste 
aandoeningen geldt dat het risico toeneemt naarmate men meer alcohol drinkt. Wereldwijd 
veroorzaakt alcoholgebruik bijna net zoveel doden en ziektes als roken en hoge bloeddruk. 
De ziektelast van alcohol is wereldwijd vastgesteld op 4,6 procent.  
 
Overmatig gebruik (ook indien incidenteel) kan leiden tot ongevallen, op het werk, thuis en in 
het verkeer. Alcohol is een verslavende stof. Bij regelmatig gebruik treedt gewenning op en 
tolerantie. 
 
Overmatig alcoholgebruik verhoogt het risico op verschillende vormen van kanker. Het drinken 
van twee of meer glazen alcohol per dag verhoogt het risico op kanker van de mond en 
keelholte en op een bepaald type slokdarmkanker. De kans is extra groot voor wie zowel rookt 
als drinkt. Er zijn heel duidelijke aanwijzingen dat het drinken van alcohol gepaard gaat met 
een verhoging van het risico op borstkanker. Er zijn duidelijke aanwijzingen voor een 
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verhoging van het risico op darmkanker, maar pas bij een consumptie van drie of meer glazen 
per dag. Voor leverkanker zijn er ook duidelijke aanwijzingen dat alcohol het risico 
verhoogt, overigens nadat eerst levercirrose is ontstaan. 
 
Overmatig alcoholgebruik verhoogt eveneens het risico op hart- en vaatziekten en beschadiging 
van hersenen en zenuwen. Bij dagelijks gebruik van vijf glazen of meer stijgt de kans op 
aantasting van de kransslagaders. Consumptie van meer dan twee glazen per dag verhoogt 
ook de kans op beroerten of herseninfarcten. Dit geldt alleen voor zogenoemde ‘bloedige’ 
herseninfarcten. Langdurige en excessieve alcoholconsumptie (meer dan acht eenheden per 
dag) kan mogelijk de zenuwbanen en zenuwtakken aantasten (polyneuropathie), de hersenen 
doen krimpen en cognitieve functies (leren, geheugen, aandacht en dergelijke) schaden. Het in 
korte tijd innemen van een grote hoeveelheid alcohol verhoogt het risico op hart- en 
vaatziekten, acuut nierfalen en hersenbeschadiging.  
 
Recent onderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat ook matig alcoholgebruik niet helemaal 
veilig is. Matig alcoholgebruik kan de kans verhogen op diverse vormen van kanker. 
Waarschijnlijk weegt dit nadeel van een verhoogd risico op kanker niet meer op tegen het 
voordeel van een verlaagd risico op hart- en vaatziekten (Van Laar et al., 2010).  
 
Een (te) hoge bloedalcoholconcentratie kan leiden tot duizeligheid, braken, slaperigheid en 
bewustzijnsverlies. Een te hoge BAC kan leiden tot tijdelijk geheugenverlies, slecht seksueel 
functioneren en hoofdpijn. Bij zeer hoge bloedwaardes kan iemand in coma raken. Waardes van 
4-5‰ kunnen fataal zijn (Van Hasselt, 2010). 
 
Zwaar en langdurig alcoholgebruik door adolescenten is in verband gebracht met schadelijke 
effecten op de (ontwikkeling van de) hersenen (Verdurmen et al., 2006). Onderzoek laat vooral 
negatieve effecten zien op leren en geheugen.  ‘Binge drinkers’ (drinkers die vijf of meer 
drankjes bij één gelegenheid drinken) presteren slechter in taken die te maken hebben met 
geheugen, plannen en zelfcontrole. Jongeren met een alcoholprobleem hebben gemiddeld een 
kleinere linker hippocampus dan jongeren die geen alcohol gebruiken, zelfs nadat ze 30 dagen 
geen alcohol hebben gedronken (Van Hasselt, 2010). Bij jongeren die 1-2 jaar flink drinken (20 
drankjes per maand) zijn er veranderingen in de hersenen zichtbaar, met name als er sprake is 
van binge-drinking. (Squeglia et al., 2009). 
 
Cannabis 
Cannabisgebruik wordt steeds vaker in verband gebracht met psychische problemen. Er is 
toenemend bewijs dat cannabisgebruik het risico van een latere psychotische stoornis   
vergroot. Het risico neemt toe met de frequentie van het cannabisgebruik. Personen met 
een voorgeschiedenis van psychotische symptomen lopen een groter risico op het krijgen van 
een psychose na cannabisgebruik dan mensen zonder deze voorgeschiedenis. Van alle nieuwe 
jaarlijkse gevallen van psychotische stoornissen is tussen zes en tien procent toe te schrijven 
aan cannabisgebruik (Van Laar et al., 2010). Hoge doses cannabis kunnen angst, paniek en 
psychotische symptomen veroorzaken (Korteweg, 2008). 
 
Zwaar chronisch cannabisgebruik verhoogt waarschijnlijk het risico op luchtwegklachten en 
longkanker. Dit komt omdat in cannabisrook schadelijke ontledings- en verbrandingsproducten 
voorkomen. Bovendien leidt de wijze van roken van een joint (diep inhaleren, lang vasthouden) 
tot een grotere opname van deze stoffen in de luchtwegen dan bij het roken van een sigaret 
(Van Laar et al., 2010). 
 
Bij heftig hasjgebruik zijn er ook veranderingen zichtbaar in de hersenen, maar dan minder erg 
dan bij heftig alcoholgebruik (Squeglia et al., 2009). Als er meer dan 10 jaar dagelijks minimaal 
5 joints worden gebruikt, dan zijn twee belangrijke hersendelen aangetast. Dat zijn de 
hippocampus (belangrijk voor het geheugen en de emoties) en de amygdala (angst en agressie). 
Deze hersendelen zijn allebei ongeveer 10% kleiner dan bij niet-gebruikers. (Korteweg, 2008). 
 
Cocaïne 
Gezondheidsproblemen, vooral door het frequent roken van crack, zijn longcomplicaties  
(‘coke longen’), hartaanvallen, hersenbloedingen, nierinfarcten, epileptische aanvallen,  
uitputting en weerstandsvermindering, rusteloosheid, geïrriteerdheid, neerslachtigheid, 
depressies, angsten, psychose en paranoia. Ook structurele vermoeidheid wordt als gevolg van 
frequent cokegebruik genoemd. Door het frequent snuiven van cocaïne kan het tussenneusschot 
beschadigd raken. 
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Bij jongeren en jongvolwassenen in het uitgaansleven die excessief en langdurig cocaïne 
gebruiken wordt opgefokt, paranoïde en egoïstisch gedrag gesignaleerd en een ‘in zich zelf 
gekeerd zijn’ (Van Laar et al., 2010). 
 
Ectasy 
De laatste stand van wetenschap wijst op een (langdurige) verstoring van hersenfuncties, met 
name het geheugen, het concentratievermogen en de stemming in zowel gebruikers als ex-
gebruikers van ecstasy. Deze verstoring kan langer dan een jaar aanhouden na stopzetting 
van het gebruik. Onbekend is of volledig herstel optreedt (Van Laar et al., 2010) 
 
GHB 
GHB kan bij de ‘gewone’ recreatieve doseringen ook ongewenste effecten hebben zoals 
vermoeidheid, vergeetachtigheid, misselijkheid, overgeven en stuiptrekkingen. Bij een hogere 
dosering (overdosering) kan de gebruiker in een comateuze toestand raken. Het verschil tussen 
de ‘recreatieve’ dosering en overdosering is vaak klein, de kans op overdosering is daarom 
groot. Een overdosis GHB is gevaarlijk, omdat de mogelijkheid bestaat dat de ademhaling wordt 
onderdrukt en de gebruiker bewusteloos of zelfs in coma kan raken. De gevolgen van deze 
toestand kunnen variëren van een milde ademhalingsverstoring tot ademstilstand. De risico’s 
hierop zijn groter als GHB wordt gebruikt in combinatie met alcohol of andere dempende stoffen 
zoals benzodiazepines.  
 
Bij langdurig en intensief gebruik kan afhankelijkheid optreden. Abrupt stoppen met GHB leidt 
tot een onthoudingssyndroom met symptomen als overvloedig zweten, plotselinge 
angstaanvallen en tachycardia (zeer snelle hartactie, waarbij de polsslag een grotere frequentie 
heeft dan 100). 
Tolerantie na frequent gebruik kan er toe leiden dat gebruikers steeds meer consumeren 
om hetzelfde effect te bereiken. Er komen dan vaker symptomen voor zoals misselijkheid, 
braken, agressief gedrag, duizeligheid, bradycardie (te langzame hartslag) en onderkoeling. Bij  
hogere doseringen overheerst een algemeen ziektegevoel (Van Laar et al., 2010). 
 
Situatie Noordoostpolder 
De gevolgen voor gezondheid zijn voor inwoners van de Noordoostpolder hetzelfde als voor de 
rest van Nederland.   

6.6 Maatschappelijke problematiek  

 
De acute risico’s wat betreft maatschappelijke problematiek bij alcohol- en druggebruik zijn: 
verkeersongevallen, alcoholvergiftiging, seksueel risicogedrag, grotere kans betrokken te zijn bij 
geweldsdelicten. 
 
De gevolgen van alcohol- en druggebruik zijn op korte termijn: 
verminderde functie van het korte termijngeheugen, logisch redeneren, concentreren, liegen, 
stoppen met vroegere hobby’s, politiecontacten. 
 
De gevolgen van alcohol- en druggebruik zijn op lange termijn:  
negatieve beïnvloeding van fysiek, cognitieve, neurologische en/of psychologische ontwikkeling 
(Snoek et al, 2010).  
 
De maatschappelijke en sociale schade door overmatig alcoholgebruik varieert van 
geluidsoverlast en vandalisme tot arbeidsverzuim, geweld, huiselijk geweld/kindermishandeling 
en criminaliteit. Het kost de Nederlandse samenleving naar schatting 2,5 miljard euro per jaar 
(o.a. door productieverlies op het werk, misdrijven, overtredingen, verslavingszorg, 
gezondheidszorg). In 2007 waren er 2300 doden en ziekenhuisgewonden in het verkeer door 
alcoholgebruik (Schrijvers, 2010). Bij een alcoholpromillage van 0,5‰ is de kans op een 
verkeersongeval anderhalf keer zo groot. Een man bereikt dit promillage gemiddeld na het 
drinken van 3 standaardglazen alcohol, een vrouw na 2 standaardglazen. Bij 1,8‰ is de 
ongevalskans 17 keer zo groot (Van Hasselt, 2010). 
 
Alcoholmisbruik is één van de belangrijkste voorspellers van partnergeweld. Zwaar drinken, 
binge drinken en frequent drinken hangen het meest samen met partnergeweld (Schrijvers, 
2010). 
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Bovenmatig drinken kan resulteren in (meer) geweld, maar geweld kan ook tot meer 
alcoholgebruik leiden. Bovendien blijkt het risico van gewelddadig gedrag groter bij personen 
met agressieve neigingen. Mensen met een neiging tot agressief impulsief gedrag gaan vaker 
naar bars waarin al veel geweld plaatsvindt; het is mogelijk dat deze locaties opzettelijk worden 
uitgezocht om frustratie of boosheid te kunnen uiten. Dit kan betekenen dat de aanpak van 
uitgaansgeweld gebaat kan zijn bij een specifieke focus op hot spots. Het risico op 
alcoholgerelateerd geweld speelt vooral bij zware drinkers en bingedrinkers. Deze groepen zijn 
ook geneigd om alcohol te gebruiken als excuus voor hun gedrag of om de negatieve gevolgen 
van drank te onderschatten. 
Tenslotte staat vast dat alcoholgebruik niet alleen van invloed is op het plegen van geweld, maar 
ook op slachtofferschap van geweld (CCV, 2009). 
 
Indrinkers (die voor het uitgaan al alcohol drinken in hokken/keten of thuis) veroorzaken tijdens 
het uitgaan meer overlast dan niet-indrinkers (Van Hasselt, 2010). 
 
Jongeren die wél alcohol drinken, maken zich vaker schuldig aan (veelal lichte) vergrijpen en 
jongeren die bingedrinken plegen relatief de meeste en de meest ernstige misdrijven. Maar of de 
effecten van alcoholconsumptie op criminaliteit direct causaal zijn, wordt doorgaans (onder 
andere door het Sociaal en Cultureel Planbureau) betwijfeld. Bij jongeren bij wie alcohol een 
toename van geweld veroorzaakt, heeft het gelijktijdig gebruik van marihuana geen invloed. 
Beleid gericht op het tegengaan van alcoholgerelateerd jeugdgeweld vereist daarom een grotere 
focus op alcohol dan op marihuanagebruik (CCV, 2009). 
 
Situatie Noordoostpolder 
Voor de situatie in de Noordoostpolder verwijzen we u naar hoofdstuk 9, 10 en 11 van dit 
rapport.  
 
Conclusies hoofdstuk 6 

• De sleutelfiguren zien het alcoholgebruik in de gemeente Noordoostpolder als een groot 
en toenemend probleem 

• De sleutelfiguren zijn van mening dat alcohol te makkelijk verkrijgbaar is in de 
gemeente Noordoostpolder 

• Bij schadelijk gebruik signaleren sleutelfiguren vaak meerdere soorten problematiek bij 
de jongere 

• Schadelijk alcoholgebruik komt meer voor bij jongens op het platteland dan jongens in 
de stad 

• Jongeren raken sneller verslaafd dan volwassenen 
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Hoofdstuk 7 Wat wordt er ondernomen aan preventie en hulpverlening 
en wat kan beter?  
 
Voor de aanpak van gezondheidsproblemen wordt in de gezondheidsbevordering veelvuldig 
gebruik gemaakt van onderstaand schema.  
 
Figuur 7.1 Publieke gezondheidszorg: van universele preventie tot zorg 
 

 
Om een sluitende aanpak voor alcohol en drugsmisbruik te genereren dient op alle vlakken 
aanbod aanwezig te zijn.  
In dit hoofdstuk wordt allereerst naar de preventiemogelijkheden gekeken en daarna naar de 
hulpverlening. Er is een analyse gemaakt van het beschikbare aanbod in de Noordoostpolder in 
relatie tot de problematiek. Daarnaast wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn.  
 

7.1 De preventie mogelijkheden voor alcohol en drugs 

 
In Nederland zijn er diverse interventies ontwikkeld met als doel om het gebruik van alcohol en 
drugs onder jongeren in te perken. Voor dit onderzoek is het daarom goed om zicht te hebben 
op het bestaande aanbod. In deze paragraaf wordt toegelicht welke landelijke campagnes lopen, 
wat mogelijkheden zijn voor lokaal beleid, welke interventies er op dit moment zijn en waarom 
het belangrijk is om meerdere interventies, gericht op verschillende aspecten van alcohol- en 
drugsgebruik, in te zetten.  
 
Landelijke interventies en programma’s 
Niet alleen lokaal maar ook op landelijk niveau wordt alcohol- en drugspreventie ingezet. De 
beïnvloeding van de oorzaken van (overmatig) alcoholgebruik op landelijk niveau vindt plaats 
door: 

• regelgeving voor televisiereclame en leeftijdsgrenzen 
• regelgeving voor de verstrekking van alcohol en de inrichting en bedrijfsvoering van 

verstrekkingspunten 
• regelgeving voor toezicht op de naleving van wetgeving 
• landelijke campagnes, zoals 'Drank maakt meer kapot dan je lief is', uitgevoerd door het 

Trimbos-instituut 
• het logo 'Geen 16? Geen druppel' dat bij alcoholreclames en activiteiten ter 

ontmoediging van het drinken onder de 16 jaar wordt gebruikt. 
 
Aanvullend op landelijke maatregelen en activiteiten en binnen de kaders van landelijke 
wetgeving hebben ook gemeenten diverse mogelijkheden om de oorzaken van (schadelijk) 
alcoholgebruik te beïnvloeden. Maar hoe kunnen deze mogelijkheden effectief worden ingezet? 
Daartoe is het belangrijk om te weten dat er verschillende factoren zijn die het wel of niet 
gebruiken van (overmatig) alcohol en drugs beïnvloeden.  
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Wat drijft iemand ertoe (overmatig) alcohol of drugs te gebruiken? 
In de ‘Handreiking Gezonde Gemeenten’ van het Centrum Gezond Leven worden deze factoren 
beschreven volgens onderstaand model: 
 
Figuur 7.2: De factoren die alcoholgebruik beïnvloeden (Bovens, 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effectieve alcoholpreventie, zowel op landelijk als op lokaal niveau, besteedt aandacht aan alle 
factoren in het model. Daarbij is het bij het onderwerp alcohol van belang om de nadruk te 
leggen op maatregelen die ingrijpen op de omgeving; alcoholgebruikers worden namelijk in 
sterke mate beïnvloed door hun omgeving10. 
Rekening houdend met deze aanbeveling van het Loket Centrum Gezond Leven zijn de in 
Nederland beschikbare interventies in een tabel in bijlage 3 ingedeeld naar de vier factoren 
(Aanbod, Toezicht en Controle, Persoonlijke Motivatie en Maatschappelijke Normen). 
 
Huidige preventie aanbod in de gemeente Noordoostpolder 
In de gemeente Noordoostpolder is in 2009 het verslavingsbeleid vastgesteld. Onderstaande 
programma’s maken onderdeel uit van het plan van aanpak om alcohol en drugs gebruik onder 
jongeren te verminderen: 

o Wie kiest wat 
o Ontwikkeling Boekje basisonderwijs 
o De Gezonde School en Genotmiddelen 
o Uitgaan kun je leren11 
o Voorlichting Halt 
o Meer dan een biertje/Boete of kanskaart 
 

Bovenstaande programma’s zijn voornamelijk gericht op jongeren in de Noordoostpolder en 
vallen in de categorie ‘universele preventie’, met uitzondering van ‘Meer dan een biertje’. Over 
het algemeen vonden de sleutelfiguren en de ouders het huidige aanbod van universele 
preventie voldoende. Er is echter een belangrijk aandachtspunt:  de projecten die nu in het 
verslavingsbeleid zijn opgenomen, zijn met name gericht op de jongeren zelf. Er is geen passend 
aanbod voor ouders en opvoeders, terwijl uit onderzoek blijkt dat zij een belangrijke rol spelen 
in de keuze van hun kind om aan alcohol/drugs te gaan beginnen. Ouders worden wel betrokken 
bij een aantal projecten, maar de uiteindelijke deelname is klein.  

                                                 
10 Loketgezondleven.nl Bilthoven: RIVM, http://www.loketgezondleven.nl versie 2.15, 11 mei 2011 
11 Uitgaan kun je leren is een preventieproject van Carrefour, waarbij leerlingen uit de derde klassen van het 
voortgezet onderwijs met behulp van verschillende modules zich meer bewust worden van het uitgaan en 
alle aspecten die daar bij horen. Hierbij worden ook de ouders middels ouderavonden betrokken.  
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Als we dan verder in de keten van figuur 7.1 kijken naar selectieve preventie (voor risicogroepen 
zie paragraaf 4.3 en 6.3) dan mist daar in elk geval een stuk voorlichting en bewustwording. 
Alleen de interventie ‘Meer dan een biertje’ kan als selectieve/geïndiceerde preventie worden 
benoemd. Deze interventie wordt ingezet bij jongeren tussen 12 en 18 jaar die een delict 
hebben gepleegd onder invloed van alcohol. Zij doorlopen een specifiek voorlichtingsprogramma 
samen met hun ouders. Het is echter niet voldoende, omdat dit maar één risicogroep is en zoals 
blijkt er meer zijn.  
Het signaleren en adviseren (wat ook onder selectieve preventie valt), gebeurt voor jongeren in 
de gemeente Noordoostpolder met name in de zorg advies teams. Waar signalen van 
verschillende ketenpartners bij elkaar komen en gezamenlijk wordt gekeken naar een aanpak. 
Dit onderdeel van de keten is wel ‘gevuld’. 
 
In de doorverwijzing naar geïndiceerde preventie lopen de ketenpartners tegen een aantal 
problemen aan. Zo hebben zij te maken met lange wachttijden bij aanbieders van begeleiding, 
bijvoorbeeld bij het therapeutisch centrum in Emmeloord. Hier is de wachttijd voor een intake al 
5 weken. Daarna ontstaan echter nog langere wachttijden:  
 “Meestal verwijs ik de jongeren door naar Tactus of Bureau Jeugdzorg of de GGZ. De 
doorverwijzing gaat soepel, maar meestal is de wachtlijst bij de achterdeur erg lang. Dan ben je 
zo een half jaar verder”, aldus een jeugdarts.  
 
Een tweede knelpunt, dat zowel vanuit het algemeen maatschappelijk werk als vanuit de 
jeugdgezondheidszorg en het jongerenwerk wordt ervaren, is dat jongeren voor behandelingen 
van Tactus naar Lelystad moeten. Dit is een te hoge drempel vanwege de afstand. De 1e keer 
gaat er begeleiding mee dus dan heeft de jongere vervoer, maar daarna moet de jongere zelf 
(op eigen kosten) naar Lelystad, waardoor veel jongeren afhaken.  
 
Het doorverwijzen van jongeren met vroege symptomen loopt dus niet soepel, met als gevolg 
dat de geïndiceerde preventie wordt overgeslagen en jongeren sneller doorgestuurd worden naar 
behandelingen. Dit is zowel voor gemeenten, als zorgverzekeraars niet wenselijk, want het 
brengt hogere kosten met zich mee. ‘Het lijkt erop dat zorgverzekeraars zich dat meer gaan 
beseffen en vaker geïndiceerde preventie willen bekostigen’, aldus Tactus.  
 
Wenselijk preventieaanbod vanuit sleutelfiguren 
Volgens de sleutelfiguren vanuit zorg en welzijn wordt de rol van school als belangrijk gezien. 
Deze rol zou volgens hen moeten bestaan uit het geven van voorlichting en op feesten zouden 
docenten het goede voorbeeld moeten geven. “Ook moeten docenten in de klas meer signaleren. 
Docenten lijken het moeilijk te vinden om jongeren die gebruiken aan te pakken. Ze melden dit 
namelijk niet snel in bijvoorbeeld een zorg advies team (ZAT)”, aldus één van de sleutelfiguren. 
 
Andere tips en ideeën van sleutelfiguren:  

• Begin al in de 1e klas tijdens de introductie week met het geven van voorlichting over 
weerbaarheid  

• Biedt scholen aanbod op maat waarbij ze zelf kunnen kiezen tussen verschillende 
programma’s  

• Grotere rol voor Tactus in de gemeente Noordoostpolder (zoals bijvoorbeeld de rol van 
Waypoint op Urk), zodat verslavingsproblemen vroegtijdig kunnen worden aangepakt  

• Werk meer samen met gemeente Urk en Waypoint 
 
 
Wenselijk preventieaanbod vanuit ouders 
Ouders zelf kwamen ook met ideeën over de preventie van (schadelijk) alcohol en drugsgebruik. 
Zo vinden zij bijvoorbeeld de rol van de media belangrijk. Deze zou met mooie reclames een 
verkeerde indruk geven van de gevolgen van alcohol. Daarnaast lijk de  mediacampagne “voor 
je 16e geen druppel’ soms onbedoeld verkeerd te werken. Sommige jongeren associëren 16 jaar 
dan met een leeftijd waarop je helemaal los mag gaan. Sommige ouders ‘vieren’ dit door samen 
met hun 16-jarige kind alcohol te drinken. 
 
Een ander idee van de ouders is het verbeteren van de voorlichting op scholen. Zij zouden het 
goed vinden als er ook op de basisschool (gr. 7/8) al aandacht aan wordt besteed. Op dat 
moment zijn ouders vaak toch nog meer betrokken dan wanneer hun kinderen in het voortgezet 
onderwijs zitten. Bovendien is er meer contact tussen ouders onderling, dus zou je ook kunnen 
denken aan het instellen van een aantal ambassadeurs die het met andere ouders bespreken.  
Ook de ouderavonden worden op de basisschool beter bezocht.  
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7.2 Toegankelijkheid hulpverlening 

 
Samenwerking  
Over de samenwerking tussen ketenpartners werd aangegeven dat die goed is. Men heeft korte 
lijntjes met elkaar en er wordt goed afgestemd. Binnen de zorg advies teams (ZAT), worden met 
regelmaat jongeren besproken waar zorgen over zijn. De meeste ketenpartners zijn daar nu bij 
aangesloten en dat betekent dat er goede regie is op situaties die uit de hand dreigen te lopen. 
“Er worden eenduidige protocollen opgesteld en de deelnemers streven een zelfde doel na. Dus 
dat is een hele goede ontwikkeling”, aldus één van de sleutelfiguren.  
 
Toegankelijkheid hulpverlening 
CMO Flevoland heeft in 2010/2011 onderzoek gedaan naar ketenzorg alcoholverslaafden in 
Flevoland. Door middel van interviews met experts, mensen met een alcoholprobleem en 
mantelzorgers is uitgezocht in hoeverre er op dit moment sprake is van een integrale ketenzorg 
voor alcoholverslaafden in Flevoland en wat er nog moet gebeuren om dit te verwezenlijken. Er 
zijn een aantal knelpunten gesignaleerd:  

• Alcoholgebruik is algemeen geaccepteerd en dat maakt het erkennen van problematisch 
gebruik lastig 

• De toegankelijkheid van de hulpverlening in Flevoland is niet laagdrempelig genoeg 
• Binnen de hulpverlening is weinig aandacht voor zingevingvraagstukken 
• Het beschikbare aanbod sluit niet voldoende aan op de vraag van cliënten; er is te 

weinig aanbod en cliënten moeten veel zelf regelen. Dit lukt hen niet altijd.  
• Wachtlijsten en wachttijden bevorderen terugval bij cliënten en hulpverleners raken 

overbelast 
• Door specialistische aanpak op onderdelen is het hulpaanbod voor cliënten met 

meervoudige problematiek te veelomvangrijk en ingewikkeld 
• Er is nauwelijks aandacht voor de brede problematiek van mantelzorg (CMO Flevoland, 

2011) 
 
Het onderzoek van CMO Flevoland is Flevoland breed uitgevoerd en geldt dus ook voor de 
andere gemeenten. CMO gaf aan dat er geen grote verschillen tussen gemeenten waren en deze 
knelpunten gelden dus voor een groot deel ook voor de gemeente Noordoostpolder.  
 
In de Noordoostpolder is een servicepunt ingericht door Tactus, Kwintes en Stip. Bij het 
servicepunt kunnen mensen met psychische problemen, een verslaving of problemen op sociaal 
economisch gebied terecht met hun vragen. Hiermee worden de opiaatgebruikers het 
makkelijkst bereikt. Alcoholisten worden ook wel bereikt, maar meestal komen zij pas nadat er 
sprake was van alcoholmisbruik in combinatie met een crimineel feit. Soms worden mensen via 
het team Vangnet&Advies van GGD Flevoland aangemeld. Het komt niet veel voor dat mensen 
zomaar naar het servicepunt komen. Het servicepunt in Emmeloord wordt minimaal één dag in 
de week bezet, maar het plan is om in de toekomst ook diensten in de avonduren te gaan 
aanbieden.  
 
Tactus verslavingszorg heeft goede contacten met zelfhulpgroepen in de gemeente 
Noordoostpolder zoals de Anonieme Alcoholisten (AA); “De AA is redelijk actief in de gemeente 
Noordoostpolder, het lijkt alleen een beetje een gesloten club te worden.” Veel gokkers gaan 
juist naar Lelystad voor hulp. Er wordt in de gemeente Noordoostpolder weinig gebruik gemaakt 
e-hulp, hoewel dat wel aangeboden wordt.  
 
Voor mensen met lichte problematiek wordt in de gemeente Noordoostpolder onder andere een 
leefstijltraining aangeboden. Uit onderzoek blijkt dat het trainen van mensen (het bieden van 
een dagstructuur) beter werkt dan hen bewust te maken van de situatie.  
 
Toekomst 
De eigen bijdrage in de GGZ kan een probleem worden, omdat veel verslaafden ook psychische 
problemen hebben. Daarnaast is er sprake van bezuinigingen, met name vanuit de 
zorgverzekeraar. Bezuinigingen van justitie zullen daarna nog volgen. Uit het onderzoek van 
CMO Flevoland blijkt ook dat bezuinigingen op bijvoorbeeld schuldhulpverlening nadelige 
effecten kunnen hebben op de hulpverlening aan alcoholverslaafden.   
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Als oplossingen voor de door CMO Flevoland gesignaleerde knelpunten wordt in het rapport 
gepleit voor een meer integrale aanpak van de ketenzorg voor alcoholverslaafden in Flevoland, 
waarbij de hulpverlening beter aansluit op de behoefte van cliënten en preventie en nazorg 
belangrijke onderdelen zijn van de keten. Zij vragen binnen de keten meer aandacht voor 
mantelzorg en minder natuurlijke samenwerkingspartners zoals de woningbouwverenigingen, 
zelfhulpgroepen en cliëntenraden. Wat betreft aanbod kan er gekeken worden naar 
thuisbehandeling en internethulpverlening als alternatieve vormen van hulp.   
 
Conclusies hoofdstuk 7 

• Universele preventie is gevuld, maar vooral gericht op jongeren. Juist bij 
alcoholpreventie is universele preventie gericht op ouders (omgeving) van belang. 

• Bepaalde risicogroepen worden nu niet bediend (selectieve preventie gericht op 
voorlichting en bewustwording). Voorlichting voor specifieke groepen is gewenst. 

• De ZAT’s zijn zeer waardevol binnen de gemeente en hebben een belangrijke rol in de 
keten. Hier wordt gesignaleerd en geadviseerd (= selectieve preventie). 

• Door lange wachttijden worden jongeren eerder naar de zorg gestuurd terwijl een 
geïndiceerde preventie-activiteit afdoende zou zijn (en beter past bij de behoefte van 
de jongeren). 

• Behandeling in Lelystad werkt drempelverhogend. 
• Er is in Flevoland nog geen sprake van integrale ketenzorg voor mensen met een 

alcoholprobleem.  
• De ketenpartners vinden de samenwerking in de gemeente Noordoostpolder goed. 
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Hoofdstuk 8   Handel in drugs 
 
Om inzicht te krijgen in de aard en omvang van de handel in drugs in de gemeente 
Noordoostpolder zijn naast het verzamelen van literatuur en registratiegegevens, interviews 
gehouden met sleutelinformanten en is veldwerk uitgevoerd. Van handel is sprake als een koper 
en verkoper van een product tot een transactie komen, waarbij het in dit geval gaat om soft- en 
harddrugs.   
 
Op de drugsmarkt is evenals op andere markten sprake van vraag en aanbod. De vraag is 
afkomstig van softdrug- en harddrugsgebruikers en het aanbod bestaat uit gedoogde 
coffeeshops waar softdrugs worden aangeboden en daarnaast uit een illegaal aanbod van 
cannabis en harddrugs. De gemeente Noordoostpolder heeft zelf geen gedoogde coffeeshops. De 
gemeente voert een nulbeleid. In nabijgelegen gemeenten zijn wel coffeeshops aanwezig. De 
dichtstbijzijnde en goed bereikbare plaatsen met een coffeeshop zijn Steenwijk, Enkhuizen, 
Lelystad, Lemmer en Kampen, die op een afstand van 30 tot 40 kilometer van Emmeloord zijn 
gelegen.  

8.1 Vraag  
  

Gegevens over middelengebruik zijn beschikbaar in bevolkingsenquêtes van de GGD Flevoland. 
Naast een periodiek scholierenonderzoek voert de GGD Flevoland gezondheidsenquêtes uit onder 
volwassenen in onder meer de gemeente Noordoostpolder. Door deze enquêtes zijn gegevens 
beschikbaar over de omvang van het (softdrugs)gebruik onder de bewoners van 
Noordoostpolder. Op basis van deze prevalentiecijfers kan een schatting worden gemaakt van 
het aantal actuele softdrugsgebruikers in de gemeente Noordoostpolder.   
 
Aantal cannabisgebruikers 
Het recente gebruik van softdrugs onder volwassenen (18 jaar en ouder) is in Noordoostpolder 
2% (zie tabel 3.8 in hoofdstuk 3). Noordoostpolder telt 46.328 inwoners (CBS Statline 2011). 
Met behulp van dit prevalentiecijfer en het aantal inwoners is te berekenen dat in de gemeente 
Noordoostpolder ongeveer 700  inwoners van 18 jaar of ouder tot de actuele gebruikers kunnen 
worden gerekend. De vraag naar softdrugs is voor een groot deel afkomstig van deze 
gebruikers.  
 
Daarnaast wordt softdrugs gebruikt door jongeren. Uit prevalentiecijfers blijkt het recente 
gebruik onder 12 tot 18 jarigen in Noordoostpolder 9% te zijn (zie tabel 3.4 in hoofdstuk 3). 
Noordoostpolder telt volgens het CBS 4.432 inwoners van 12 tot 18 jaar. Bij een prevalentie van 
9% betekent dit dat Noordoostpolder naar schatting 400 softdrugsgebruikende jongeren telt. In 
totaal komt het aantal recente gebruikers op 1.100 personen.  
 
In vergelijking met Nederland is Noordoostpolder een kinderrijke, jonge gemeente met relatief 
veel kinderen en jongeren tot 20 jaar (28%). In Nederland is minder dan een kwart van de 
bevolking nog geen twintig jaar. In niet en weinig verstedelijkte gemeenten is het percentage 
jongeren in het algemeen hoger. In deze gemeenten wonen relatief veel gezinnen met kinderen. 
Het gebruik van softdrugs is onder jongeren en jong volwassenen hoger dan onder volwassenen 
ouder dan 30 jaar. Het gebruik van softdrugs onder jongeren van 15-24 jaar is volgens de 
meest recente Nationale Drugs Monitor (van Laar e.a. 2011) bijna twee keer hoger vergeleken 
met 25-44 jarigen en acht keer hoger dan personen van 45-64 jaar. Voor Noordoostpolder 
betekent dit dat er relatief veel jonge gebruikers zijn onder de 18 jaar. Zij mogen geen softdrugs 
kopen in coffeeshops en zijn derhalve aangewezen op het illegale aanbod.   
 
Consumptie van cannabis komt in het algemeen meer voor in steden dan op het platteland. In 
2009 is het percentage recente cannabisgebruikers in sterk stedelijke gebieden ongeveer drie 
keer hoger dan in niet-stedelijke gebieden.12 In zeer sterk stedelijke gebieden13 ligt het actuele 

                                                 
12 Noordoostpolder is volgens de door het CBS toegepaste schaal van verstedelijking een weinig stedelijke 
gemeente. Sinds 1992 hanteert het CBS de omgevingsadressendichtheid als maatstaf voor stedelijkheid. Met 
deze maatstaf wordt beoogd de mate van concentratie van menselijke activiteiten weer te geven. De 
omgevingsadressendichtheid is gedefinieerd als het aantal adressen met een straal van één kilometer 
rondom een adres, gedeeld door de oppervlakte van de cirkel. 
13 Dit zijn: Amsterdam, Rotterdam, Delft, Den Haag, Groningen, Haarlem, Leiden, Rijswijk, Schiedam, 
Utrecht, Vlaardingen en Voorburg.  
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gebruik van cannabis in 2009 met 8,2% zelfs een factor drie hoger dan in niet-stedelijke 
gebieden waar het actuele gebruik gemiddeld 2,6% is (Van Rooij e.a. 2011). In Noordoostpolder 
is het recente gebruik met 2% nog iets lager dan gemiddeld voor niet stedelijke gebieden. 

 
Harddrugs 
Voor de Noordoostpolder zijn uit gezondheidsonderzoeken van de GGD Flevoland eveneens 
cijfers beschikbaar over het gebruik van harddrugs. Uit de scholierenenquête 2010 blijkt dat 
jongeren in Noordoostpolder vaker harddrugs (cocaïne, XTC, amfetamine, heroïne, GHB) hebben 
gebruikt dan gemiddeld in Flevoland. Lokaal kan het gebruik van harddrugs sterk afwijken van 
de landelijke gemiddelden. Dat geldt in NOP vooral voor het gebruik van GHB. Van de jongeren 
blijkt 2% ooit wel eens GHB te hebben gebruikt. Dit is hoger dan gemiddeld in Nederland (0,6%; 
zie tabel 3.5 in hoofdstuk 3).  
 
Uit landelijke gegevens van de verslavingszorginstellingen blijkt dat het problematisch gebruik 
van vooral cocaïne sterk toeneemt. Voor Noordoostpolder zijn daarover geen cijfers beschikbaar. 
Over het problematisch gebruik van GHB zijn eveneens signalen dat er sprake is van een 
landelijke toename. Zo is het aantal GHB slachtoffers bij spoedeisende eerste hulpdiensten 
landelijk tussen 2003 en 2009 verzesvoudigd tot naar schatting 1.200 gevallen. Uit de 
beschikbare gegevens is niet af te leiden of in de gemeente Noordoostpolder het gebruik van 
GHB toeneemt, wel dat het wat hoger is dan gemiddeld.  
 
Uit prevalentieonderzoek blijkt dat cocaïne in Nederland de meest gebruikte harddrugs is (van 
laar e.a. 2011). Het percentage actuele gebruikers ligt met 0,5% iets hoger dan van XTC 
(0,4%). Het percentage recente gebruikers (het afgelopen jaar) van XTC (1,4%) is echter hoger 
dan van cocaïne (1,2%). Cocaïne wordt vaker dan XTC niet alleen in uitgaansgelegenheden 
gebruikt, maar ook thuis. Over het gebruik van XTC in Noordoostpolder is geen informatie 
beschikbaar.  
 
XTC is na cannabis en cocaïne de meest populaire illegale drugs onder schoolgaande jongeren 
van 12-18 jaar in het reguliere voortgezet onderwijs (Van Laar e.a. 2011). Cocaïnegebruik, 
vooral in de snuifbare poedervorm, komt relatief veel voor onder jongeren en  jong volwassenen 
met een uitgaande leefstijl, maar het middel is minder populair dan XTC. Uit onderzoek onder 
uitgaanspubliek in Amsterdam blijkt dat cocaïne en XTC deels door dezelfde personen wordt 
gebruikt (Benschop e.a. 2011). Het gebruik van partydrugs als cocaïne en XTC is vaak gebonden 
aan speciale (uitgaans)gelegenheden. Over het cocaïnegebruik in Noordoostpolder is geen 
informatie beschikbaar.  
 
Een andere relatief veelgebruikte harddrugs is amfetamine. Ook amfetamine wordt vaak 
gebruikt in het uitgaansleven, maar aanzienlijk minder dan XTC. Over het amfetaminegebruik in 
Noordoostpolder is geen informatie beschikbaar.  
 
Heroïne is niet populair onder jongeren. Het problematisch gebruik van heroïne daalde de 
afgelopen tien jaar onder de Nederlandse bevolking. Over het heroïnegebruik in Noordoostpolder 
is geen informatie beschikbaar.  

8.2  Illegaal aanbod  

 
Het illegale aanbod van softdrugs en harddrugs in de gemeente Noordoostpolder is voornamelijk 
gebaseerd op gesprekken met jongeren en jongvolwassenen. Daarnaast zijn gegevens van de 
politie verkregen. 
 
Cijfers politie 
Uit de registratie van incidenten door de politie blijkt dat de geregistreerde drugshandel in 
Noordoostpolder met name in Emmeloord is aangetroffen en de afgelopen jaren is toegenomen. 
Dat de meeste drugsincidenten zich voordoen in Emmeloord hangt samen met het grotere aantal 
inwoners. Van de ruim 46.000 bewoners van Noordoostpolder woont ruim de helft (meer dan 
25.000) in Emmeloord. De kernen tellen ten hoogste enkele duizenden bewoners, met als 
grootste kern Marknesse met bijna 4.000 bewoners. Die verhoudingen zien we terug in de 
incidenten die betrekking hebben op drugshandel. Verder is het aantal incidenten het afgelopen 
jaar in Emmeloord toegenomen. Het aantal geregistreerde incidenten is er toegenomen van 11 
in voorgaande jaren tot 21 in 2010 (tabel 8.1). Daarnaast is tevens in Marknesse sprake van 
een toename. In 2007 en 2008 deed zich één incident voor met betrekking tot drugs, in 2009 
zijn er vijf incidenten geregistreerd en in 2010 vier incidenten. In de overige kernen zien we die 
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trend niet; daar wordt ten hoogste een of twee keer per jaar een incident geregistreerd die te 
maken heeft met drugs.  
 
Tabel 8.1 Geregistreerde incidenten drugshandel door politie in gemeente Noordoostpolder, 

2007-2010  
 2007 2008 2009 2010 
Emmeloord 11 11 11 21 
Bant 0 0 0 1 
Creil 1 1 0 0 
Ens 1 0 1 1 
Espel 0 1 0 1 
Kraggenburg 0 0 0 0 
Luttelgeest 2 1 0 2 
Marknesse 1 0 5 4 
Nagele 0 0 2 0 
Rutten 0 0 0 0 
Tollebeek 0 0 0 0 
Noordoostpolder 16 14 20 30 

Bron: Politie Noordoostpolder/Urk, bewerking INTRAVAL 
 
 
Aard incidenten 
Om wat voor vormen van geregistreerde drugsincidenten gaat het vooral in de gemeente en de 
kernen Emmeloord en Marknesse? In de politieregistratie is onderscheid aangebracht tussen 
harddrugs en softdrugs. Het aantal incidenten van harddrugs laat, met uitzondering van het jaar 
2008, een redelijk constant beeld zien, terwijl het aantal geregistreerde incidenten softdrugs in 
de gemeente is gestegen (figuur 8.1).  
 
Figuur 8.1 Geregistreerde incidenten door politie in gemeente Noordoostpolder die betrekking 

hebben op softdrugs (sd) en harddrugs (hd), 2007-2010  

 
 Bron: Politie Noordoostpolder/Urk, bewerking INTRAVAL 
 
Wanneer we de drugsincidenten uitsplitsen naar kern, dan blijkt dat Emmeloord de afgelopen 
jaren een redelijk constant aantal geregistreerde incidenten met betrekking tot harddrugs heeft 
gehad van zes à zeven incidenten per jaar, uitgezonderd 2008 toen er slechts één geregistreerd 
incident was (tabel 8.2). Het aantal incidenten met betrekking tot softdrugs laat jaarlijks een 
sterk wisselend aantal zien. Een laag aantal incidenten in de oneven jaren 2007 (vijf) en 2009 
(vier) wordt gevolgd door grotere aantallen incidenten in 2008 (tien) en 2010 (15).  
 
De toename van de geregistreerde drugsincidenten in Emmeloord is vooral veroorzaakt door 
meer softdrugsincidenten. In Marknesse daarentegen blijkt het bij de geregistreerde 
drugsincidenten voornamelijk om harddrugs te gaan. Op enkele geregistreerde gevallen van 
softdrugsincidenten na, heeft het merendeel van de incidenten betrekking op harddrugs. Het wat 
grotere aantal incidenten volgens de politie valt samen met de uitgaansgelegenheid Chez 
Marknesse waar in weekeinden veel jongeren op af komen.  
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De politie heeft de incidenten nader bekeken. Uit de beschrijving van de incidenten in hun 
registratie blijkt dat beveiligingsmedewerkers van Chez Marknesse die aan de deur streng 
controleren harddrugs hebben aangetroffen bij bezoekers. Wanneer zij drugs aantreffen houden 
ze de bezoeker vast en bellen ze de politie. Volgens de politie zijn hierover duidelijke en goede 
afspraken gemaakt met de directie van Chez Marknesse. In de politieregistratie wordt de bij 
bezoekers aangetroffen hoeveelheid drugs, afhankelijk van de soort drugs, als een softdrugs- of 
harddrugsincident geregistreerd. Uit de registratie van de politie blijkt dat 
beveiligingsmedewerkers van Chez Marknesse een aantal keren harddrugs bij bezoekers hebben 
aangetroffen. In de overige kernen van de Noordoostpolder is vooral sprake van geregistreerde 
softdrugsincidenten. 
 
Tabel 8.2 Geregistreerde incidenten door politie in gemeente Noordoostpolder die betrekking 

hebben op softdrugs (sd) en harddrugs (hd) naar kern, 2007-2010  
2007 2008 2009 2010  
sd hd sd hd sd hd sd hd 

Emmeloord 5 6 10 1 4 7 15 6 
Marknesse 1 0 0 0 1 4 0 4 
Overige kernen 3 1 3 0 4 0 4 1 
Totaal 9 7 13 1 9 11 19 11 

Bron: Politie Noordoostpolder/Urk, bewerking INTRAVAL 
 
 
Productie softdrugs 
Naast harddrugs en softdrugs wordt in de politieregistratie tevens onderscheid gemaakt naar het 
in bezit hebben van drugs, het vervaardigen van drugs en de handel in drugs. Uit tabel 8.3 blijkt 
dat de toename van de geregistreerde drugshandel voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt 
door het vervaardigen van softdrugs. Deze stijging is mede een gevolg van de aandacht die er 
vanuit het beleid en de opsporing is voor hennepteelt. De politie Flevoland kent een Regionaal 
Coördinatiepunt Aanpak Hennep. Dit team bevordert de integrale aanpak van illegale 
hennepteelt in Flevoland. Het begeleidt onder andere ruimingen en is het contactpunt voor 
externe partners, zoals het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, woningbouwcorporaties en 
de beheerders van het elektriciteit- en gasnet.  
 
In de media zijn de afgelopen jaren diverse berichten verschenen over de ontruimingen van 
hennepkwekerijen in Noordoostpolder, onder meer in Emmeloord, Ens, Espel en Luttelgeest. In 
meerdere gevallen gaat het om professioneel ingerichte kwekerijen voorzien van lucht- en 
koolstoffilters, irrigatieapparatuur en assimilatielampen. De productie van softdrugs veroorzaakt 
regelmatig overlast (stankoverlast, lekkages en brand), met name wanneer dit plaatsvindt in de 
woonomgeving. Vaak gaat de productie gepaard met gevaarlijke situaties door geknoei met de 
stroom- en watervoorziening. De vraag is of het aantal kwekerijen daadwerkelijk is toegenomen 
of dat de opsporingsinspanningen zijn verhoogd en verbeterd met als gevolg dat er meer 
kwekerijen zijn aangetroffen. De politie wijst ook op de vroege inval van de winter en de sneeuw 
die eerder smelt op daken van panden waarin de lampen die voor de wietkweek worden gebruikt 
veel warmte produceren.  
 
Daarnaast zijn in de media, onder meer in De Stentor, berichten verschenen over rechtszaken 
waarin inwoners van de gemeente Noordoostpolder zijn veroordeeld voor handel in harddrugs. 
De drugshandel waarvan in de media verslag is gedaan de afgelopen jaren heeft met name 
betrekking op handel in cocaïne in Emmeloord.  
 
Tabel 8.3 Geregistreerde incidenten door politie in gemeente Noordoostpolder naar bezit, 

vervaardigen en handel in  softdrugs (sd) en harddrugs (hd), 2007-2010  
2007 2008 2009 2010  
sd hd sd hd sd hd sd Hd 

Bezit 1 2 3 1 2 3 0 6 
Vervaardigen 6 0 6 0 7 4 17 0 
Handel 2 5 4 0 0 4 2 5 
Totaal 9 7 13 1 9 11 19 11 

Bron: Politie Noordoostpolder/Urk, bewerking INTRAVAL 
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8.3  Ervaringen jongeren, politie en overige professionals   

 
De meeste jongeren waarmee we hebben gesproken zeggen zelf geen drugs te gebruiken. Van 
de in Noordoostpolder gesproken jongeren en jongvolwassenen blijken 15 personen softdrugs te 
gebruiken of te hebben gebruikt. Geen van de gesproken personen gebruikt harddrugs. Een van 
de geïnterviewde jongeren geeft aan zelf enige tijd gedeald te hebben. Momenteel zou hij dat 
niet meer doen. Hij vertelt over welke soorten drugs door hem werden aangeboden en welke 
prijzen daarvoor werden gerekend. Uit de opsomming blijkt dat de meest voorkomende drugs in 
Emmeloord worden aangeboden. Hierbij gaat het naast softdrugs ook om heroïne, coke 
(cocaïne), base (basecoke), snat (snuifcoke), speed (amfetamine), XTC en GHB. De prijzen 
rekende hij per gram, behalve de heroïne die volgens hem per drie bolletjes werden afgerekend. 
Jongeren zeggen softdrugs zowel via coffeeshops in omliggende gemeenten als via illegale 
verkooppunten in Emmeloord te verkrijgen. De meer ervaren gebruikers zeggen softdrugs liever 
via een coffeeshop te kopen, omdat de kwaliteit van de softdrugs er beter is.  
 
Drugspanden 
Volgens enkele softdrugsgebruikende jongeren is cannabis eenvoudig te verkrijgen in de 
gemeente Noordoostpolder. Op diverse plaatsen worden volgens deze jongeren drugs 
aangeboden, waarbij Emmeloord het meest wordt genoemd. Er zijn volgens hen meerdere 
panden in de Sterrenbuurt en De Zuidert waar drugs zijn te verkrijgen. De schattingen lopen 
uiteen van drie tot tien panden. De bevindingen uit de gesprekken met jongeren worden in grote 
lijnen bevestigd door de informatie uit gesprekken met professionals. Ook zij spreken van vaste 
adressen in Emmeloord waar drugs worden verkocht. De panden zouden verspreid liggen door 
Emmeloord, niet slechts in een enkele wijk. In sommige wijken zou geen drugshandel zijn, maar 
volgens geïnterviewden wel in het Centrum en de wijken Espelervaart en Revelsant (onder meer 
Sterrenbuurt). Het zou niet alleen om softdrugs gaan, maar ook worden er pillen aangeboden, 
vooral XTC. Om hoeveel adressen het gaat en welke omvang de drugshandel heeft is bij de 
geïnterviewde personen niet bekend. Daarover durven ze geen uitspraken te doen. De politie 
stelt dat waar vraag is naar drugs er tevens sprake zal zijn van aanbod. De verkoop zal ook 
vanuit woningen plaatsvinden. Wanneer de politie echter meldingen ontvangt over drugshandel 
vanuit panden bijvoorbeeld omdat het tot overlast leidt, dan wordt hiertegen volgens de politie 
direct opgetreden. Drugshandel die onopvallend en zonder overlast plaatsvindt zal niet altijd bij 
de politie bekend zijn. Wanneer de politie vermoedens heeft van dealactiviteiten vanuit 
woningen dan volgt nader onderzoek. Het verzamelen van bewijsmateriaal kan enige tijd in 
beslag nemen. Gedurende het onderzoek vindt er drugshandel plaats, maar zodra de politie 
voldoende bewijsmateriaal heeft  verzameld wordt volgens de politie zo snel mogelijk 
binnengetreden in de woning en de handel aangepakt.    
 
Straatdealers 
Daarnaast zijn er volgens de geïnterviewde jongeren straatdealers actief in Emmeloord. De 
straatdealers worden door hen lopers genoemd. Zij zijn volgens de jongeren vooral actief in de 
Revelsant-Zuid (Sterrenbuurt), maar ook in de Lange Nering, een winkelstraat in het centrum 
van Emmeloord en bij het busstation. Het zou in totaal om ongeveer tien straatdealers gaan. Dit 
wordt bevestigd door enkele sleutelinformanten uit het jongerenwerk. Volgens de jongeren zijn 
er dealers actief die softdrugs bezorgen op bestelling. Ze zijn onder andere actief bij het 
busstation, in de Lange Nering en in de Sterrenbuurt. Deze jongens zijn tussen de 16 en 23 jaar 
oud. De politie weet van de drugshandel in de Lange Nering. Wanneer de handel (te) opvallend 
plaatsvindt en leidt tot samenscholingen wordt er tegen opgetreden. Volgens de politie valt 
drugshandel snel op in Emmeloord. Wanneer de politie vermoedt dat er wordt gedeald worden 
de betrokkenen gecontroleerd op drugs. De politie mag een oppervlakkige fouillering uitvoeren  
wanneer zij een redelijk vermoeden van drugshandel heeft.     
 
Over de omvang van de straathandel kan geen van de geïnterviewden een uitspraak doen. De 
drugshandel is volgens een van de sleutelinformanten uit het jongerenwerk een bijverdienste en 
geen inkomstenbron om van te kunnen leven. Wanneer ze een baan hebben, zijn ze minder 
actief bezig met de handel in softdrugs. Op momenten dat ze geen werk hebben, neemt de 
activiteit in de drugshandel toe. 
 
De herkomst van de in Emmeloord aangeboden softdrugs is niet bekend. De jongeren die zijn 
gesproken hebben veelal de indruk dat de cannabis wordt ingekocht via een coffeeshop en 
vervolgens in kleinere porties op straat worden aangeboden. Bij alle bij hen bekende dealers zou 
softdrugs zijn te verkrijgen, terwijl slechts enkele dealers ook in harddrugs handelen. De 
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geïnterviewde jongeren kennen vooral softdrugsdealers. Ze spreken ze op straat aan of nemen 
telefonisch contact op om met ze af te spreken of thuis te laten bezorgen. De drugs worden niet 
openlijk op straat aangeboden aan onbekenden. De koper moet de verkoper zelf of via derden 
kennen volgens meerdere jongeren. Voor de koop zelf wordt vaak afgesproken op een plek waar 
de transactie niet goed zichtbaar is voor omstanders. De prijzen die zijn genoemd liggen rond de 
tien euro of een kleinere portie voor vijf euro.  
 
Scholen 
Daarnaast wordt in vriendengroepen drugs verkocht. Dat gebeurt op straat, maar ook op school. 
Volgens verschillende jongeren gebeurt dat door scholieren die zelf gebruiken en aan hun 
vrienden wat doorverkopen. Dat zijn overigens niet de straatdealers. Er wordt een duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen straatdealers die het aan derden of vage bekenden verkopen en 
jongeren die wat extra softdrugs voor vrienden beschikbaar hebben, maar wel tegen betaling.  
Ook door professionals wordt gezegd dat er op scholen in Emmeloord wel eens in drugs wordt 
gehandeld. Scholen zouden daarover echter niet altijd duidelijk zijn. Mededelingen over handel 
hier blijven vaak vaag en ontstijgen niet het niveau van signalen. De politie noemt de houding 
van scholen tweeledig. Scholen zouden terughoudend zijn bij drugshandel door eigen leerlingen, 
omdat zij beducht zijn voor berichten in de media die imago zouden kunnen schaden. Negatieve 
berichtgeving is schadelijk voor een school en kan onder meer leiden tot minder aanmeldingen 
van nieuwe leerlingen in het volgende schooljaar. Wanneer er echter rond scholen in drugs 
wordt gedeald door derden dan wordt volgens de politie daarover door scholen contact met hen 
opgenomen. Daarvan zegt de politie ook een aantal voorbeelden te hebben. Handel in de buurt 
van scholen valt volgens de politie relatief snel op. Zij hebben de afgelopen jaren een aantal 
drugszaken opgepakt die door meldingen van scholen zijn gestart. Hierdoor is de handel snel de 
kop ingedrukt. 
 
In de scholierenenquête van de GGD is gevraagd of er wel eens softdrugs aan hen is 
aangeboden en waar dat is gebeurd. Van de scholieren uit Noordoostpolder zegt ruim een kwart 
(27%) dat ze wel eens softdrugs is aangeboden. Dit gebeurt meestal op straat (13% van de 
scholieren), maar ook bij vrienden of thuis (8%), op school (7%), in een uitgaansgelegenheid 
(6%) of elders (8%). De scholieren die softdrugs gebruiken zeggen vooral cannabis te kopen 
van vrienden (29%), bij een (huis)dealer (19%) en dit via via te verkrijgen (12%).     
 

8.4  Benchmark 

 
Korf e.a. (2005) hebben in tien Nederlandse gemeenten met coffeeshops onderzoek gedaan 
naar de niet gedoogde verkoop van cannabis. Uit dit onderzoek bleek dat in gemeenten met 
officieel gedoogde coffeeshops naar schatting 70% van de lokale cannabis direct in de 
coffeeshop werd gekocht. In alle tien onderzochte gemeenten was op detailhandelsniveau ook 
een niet gedoogde markt voor cannabis aanwezig. Het aanbod bestond uit vaste aanbieders 
(thuisdealers en onder de toonbank verkoop in cafés) en mobiele aanbieders (06-dealers en 
straatdealers). Het aanbod van cannabis bleek verder deels te overlappen met het circuit dat 
zich richt op de markt van partydrugs, zoals XTC, cocaïne en amfetamine. Uit het onderzoek van 
Korf e.a. is onduidelijk hoe de drugsmarkt is verdeeld in een gemeente waar geen coffeeshop is 
gevestigd, zoals in de gemeente Noordoostpolder.  
 
Onderzoek naar de verkoop van softdrugs in gemeenten zonder coffeeshop is niet beschikbaar. 
Uit onderzoek in de Groningse wijken Beijum en Lewenborg waar geen coffeeshops zijn 
gevestigd, weten we dat er op uitgebreide schaal in drugs wordt gehandeld. De dichtstbijzijnde 
coffeeshop is gevestigd in het centrum van Groningen. De afstand tot het centrum is ongeveer 
vier kilometer. De handel in de Groningse wijken lijkt meer georganiseerd te zijn dan in 
Emmeloord. Terwijl in Emmeloord vooral wordt gesproken over straat- en enkele huisdealers, 
zijn in de Groningse wijken vooral zogenoemde wietkoeriers, bezorgdiensten voor softdrugs, 
actief. De softdrugs worden voornamelijk aan huis bezorgd of afgeleverd op hangplekken van 
jongeren op straat waar transacties niet goed zichtbaar zijn voor bewoners. Terwijl in 
Emmeloord de klanten de dealers opzoeken, worden in deze Groningse wijken de cannabis thuis 
of op locatie bezorgd.  
 
Organisatiegraad drugshandel 
De organisatiegraad van de drugshandel lijkt in Groningen hoger te zijn dan in Emmeloord waar 
de organisatiegraad beperkt is. De handel lijkt vooral te worden uitgevoerd door individuele 
dealers die dat in ongeorganiseerd verband doen. Deze lage organisatiegraad lijkt de mening 
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van de politie over het opvallen van de handel in het straatbeeld te ondersteunen. Doordat de 
handel in een relatief vroegtijdig stadium in de gaten heeft, kan het ook relatief snel en 
eenvoudig worden aangepakt, waardoor de drugshandel kleinschalig blijft. Dat er in een 
gemeente sprake is van handel in drugs is geen verrassing. Waar gebruikers zijn is ook handel. 
Noordoostpolder onderscheidt zich daarin niet van andere gemeenten.   
 
 

Conclusies hoofdstuk 8 
• Naar schatting zijn in Noordoostpolder 1.100 bewoners die softdrugs gebruiken, 

waarvan 400 minderjarigen  
• Jongeren in Noordoostpolder gebruiken vaker harddrugs (cocaïne, XTC, amfetamine, 

heroïne, GHB) dan gemiddeld in Flevoland.  
• Het gebruik van GHB is hoger dan gemiddeld in Nederland. Over het gebruik van 

overige harddrugs zijn geen gegevens beschikbaar 
• De politie registreert meer incidenten voor softdrugs dan voor harddrugs.  
• De softdrugsincidenten hebben vooral betrekking op wietkweek, terwijl de 

harddrugsincidenten zowel betrekking hebben op het in bezit hebben van als de handel 
in harddrugs. 

• Portiers van Chez Marknesse hebben volgens de politie in 2009 en 2010 bij bezoekers 
diverse keren harddrugs aangetroffen. 

• Volgens jongeren worden in met name Emmeloord softdrugs en diverse soorten 
harddrugs aangeboden. 

• De handel vindt voornamelijk plaats vanuit panden en op straat, maar lijkt in beperkte 
mate georganiseerd te zijn.  
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Hoofdstuk 9 Overlast 
 
Personen die te veel drinken of drugs gebruiken kunnen voor overlast zorgen. Overlast is echter 
een subjectief begrip; wat ‘overlast’ precies inhoudt, is sterk afhankelijk van de ervaring van de 
betrokkenen en kan om die reden voor iedereen anders zijn. De invulling van het begrip hangt 
nauw samen met de tolerantiedrempel die wordt gehanteerd, en kan zowel individueel als 
maatschappelijk sterk verschillen (Breeuwsma 2001; Mulleners 2003; Raaymakers e.a. 2001). 
Overlastgevende gedragingen kunnen grofweg worden onderverdeeld in: audiovisuele overlast 
(geluidsoverlast; weggooien van afval; drugs- of alcoholgebruik; aanstootgevend en/of 
onzedelijk gedrag); openbare orde overlast (provocerend of intimiderend optreden; lastigvallen 
van passanten; en overige gedragingen die de openbare orde verstoren); en criminele overlast 
(INTRAVAL 1996). In de veiligheidsmonitor van Noordoostpolder wordt onderscheid gemaakt naar 
sociale overlast, waarbij onder meer is gevraagd naar: overlast van horeca; overlast van 
omwonenden; overlast van zwervers.  
 

9.1 Overlast door alcohol 

 
Personen die hebben gedronken zijn vaak luidruchtiger. Vooral in uitgaansgebieden, waar een 
concentratie is van cafés, (snack)bars en discotheken, hebben omwonenden te maken met 
geschreeuw, ruzies en wildplassen. De veroorzakers van alcoholgerelateerde overlast vormen 
een zeer diverse categorie. Naast uitgaanspubliek en rondhangende jongeren wordt een deel 
van de overlast veroorzaakt door dak- en thuislozen en veelplegers waarvan een groot deel 
zowel een drugs- als alcoholverslaving heeft.  
 
Uit de resultaten van de veiligheidsmonitor Noordoostpolder 2009 blijkt dat ruim een kwart van 
de bewoners (27%) van mening is dat in hun buurt wel eens dronken mensen op straat zijn. De 
meeste bewoners vinden dit echter geen belangrijk probleem. Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat 
2% van de bewoners dronken mensen op straat als het belangrijkste of op één na belangrijkste 
probleem van hun buurt heeft genoemd. De overige bewoners signaleren het wel  maar vinden 
het een minder belangrijk probleem. Andere problemen in hun buurt, met name 
verkeersproblematiek als te hard rijden vinden zij belangrijker.  
 
Daarnaast is in de veiligheidsmonitor gevraagd naar het voorkomen van overlast van horeca. 
Hieruit blijkt dat bijna een tiende (9%) van de bewoners wel eens overlast van 
horecagelegenheden ervaart. Evenals dronken mensen op straat beoordelen de meeste 
bewoners overlast van horecagelegenheden over het algemeen niet als belangrijk probleem: 
slechts 1% van de bewoners geeft aan dat overlast van horecagelegenheden het belangrijkste of 
op één na belangrijkste probleem van hun buurt is. 
 

9.2 Drugsoverlast 

 
Voor drugsoverlast zijn eveneens lokale en landelijke enquêtegegevens beschikbaar. Voor de 
evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid hebben wij in totaal ruim 100 publicaties over 
drugsoverlast doorgenomen die sinds 1995 zijn verschenen (Van Ooyen-Houben e.a. 2009). 
Voor een goed vergelijkbaar lokaal en landelijk beeld kan daarnaast gebruik worden gemaakt 
van een vraag uit de Veiligheidsmonitor over het voorkomen van drugoverlast. Deze vraag is 
eveneens beschikbaar in de Veiligheidsmonitor Noordoostpolder. De afgelopen jaren is de 
drugsoverlast landelijk fors afgenomen (figuur 9.1). In 2009 komt volgens 4,9% van de 
Nederlandse bevolking vaak drugsoverlast voor in hun buurt. In de gemeente Noordoostpolder is 
dat gemiddeld 2,2%, waarbij dit percentage aanzienlijk hoger ligt in de Emmeloordse wijken 
Revelsant (8,1%) en Centrum (6,9%). Dit zijn de enige wijken met substantiële drugoverlast in 
Noordoostpolder, andere wijken scoren (veel) lager.  
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Figuur 9.1 Percentage van bevolking dat van mening is dat drugsoverlast in eigen woonbuurt 
vaak voorkomt, 1997-2010 
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Bron: B&A Groep en Intomart (1997-2005); CBS (2006- 2010). 
 

Ook voor drugsoverlast geldt dat bewoners dit volgens de resultaten van de veiligheidsmonitor 
niet het belangrijkste probleem in hun buurt vinden, zelfs niet in Centrum en Revelsant. Van de 
bewoners in de Noordoostpolder is 2% van mening dat drugsoverlast het belangrijkste of op één 
na belangrijkste probleem van hun buurt is.  
 
 
Conclusies hoofdstuk 9 

• Dronken mensen op straat wordt door ruim een kwart van de bewoners gesignaleerd, 
maar zij ondervinden er niet of nauwelijks overlast van. 

• Ook drugsoverlast scoort relatief laag, behalve in de wijken Revelsant en Centrum, 
waar het ruim boven het landelijk gemiddelde ligt.  

• Ondanks de hogere score op drugsoverlast behoort dit niet tot de belangrijkste 
buurtproblemen in Revelsant en Centrum.  

• Alleen de overlast van jongeren scoort in Centrum als één van de belangrijkste 
buurtproblemen.  
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Hoofdstuk 10 Overlastgevend gedrag 
 
Op basis van de literatuur kan geen (volledig) inzicht worden gegeven van betrokkenheid en 
mate van overlastgevend gedrag van diverse actoren (jongeren, uitgaanders, veelplegers, 
chronisch verslaafden, dak- en thuislozen). Gegevens over chronisch verslaafden en dak- en 
thuislozen zijn bij meerdere instanties bekend. Om dubbeltellingen te voorkomen dienen de 
gegevens op naam te worden opgevraagd. Hiervoor is toestemming vereist. De toestemmings-
procedure alleen al kent een doorlooptijd van enkele maanden. Het vervolgens opvragen, 
verkrijgen van de juiste gegevens en het bewerken ervan kost meer tijd dan voor dit onderzoek 
beschikbaar was. Wel beschikbaar op korte termijn zijn gegevens over overlast door jongeren, 
omwonenden en veelplegers, waarop hieronder nader wordt ingegaan. 
 

10.1 Overlast jongeren 

 
Uit de resultaten van de veiligheidsmonitor Noordoostpolder 2009 blijkt dat een derde van de 
bewoners (33%) van mening is dat in hun buurt wel eens overlast van jongeren voorkomt. De 
meeste bewoners vinden dit echter geen belangrijk probleem. Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat 
in totaal 7% van de bewoners overlast van jongeren als het belangrijkste of op één na 
belangrijkste probleem van hun buurt heeft genoemd. Alleen in de wijk Centrum scoort overlast 
van jongere in de top drie van buurtproblemen. In Centrum bestaat deze door bewoners 
genoemde top drie van buurtproblemen uit: 1. te hard rijden; 2. rommel op straat; en 3. 
overlast van jongeren.    
 
Tijdens de interviews die we met jongeren, jongvolwassen en professionals hebben gehouden, 
zijn enkele locaties genoemd waar wel eens sprake zou zijn van hinderlijke of overlastgevende 
jeugdgroepen. Tijdens ons veldwerk hebben we geen enkele jeugdgroep aangetroffen. 
 
In Emmeloord zou het gaan om een groep aan De Erven nabij de Albert Heijn, aan de Urkerweg 
achter de sporthal, waar tevens sprake zou zijn van blowgedrag onder jongeren, bij de C1000 
aan de Wittesteyn, bij het Zuyderzee College en bij de bassischolen Windkracht 10 en ‘t Kompas 
in De Zuidert. Over omvang, samenstelling en gedrag van de jongeren in deze groepen is weinig 
aanvullende informatie bekend.  
 
Ondanks dat we geen jeugdgroepen hebben aangetroffen, hebben we wel met enkele jongeren 
die deel uitmaken van deze groepen gesproken. Meerdere jongeren die in het openbaar 
softdrugs gebruiken, proberen dit naar eigen zeggen vaak uit het zicht van omstanders te doen. 
Zij kunnen zich niet voorstellen dat omwonenden overlast van hen ervaren. Het komt volgens de 
jongeren wel voor dat er rotzooi op deze plekken wordt achtergelaten. Op plekken waar ze uit 
het zicht staan van omwonenden worden ze volgens hen ook niet aangesproken door de 
wijkagenten op het gebruik van softdrugs.  
 

10.2 Overlast omwonenden  

 
Uit de resultaten van de veiligheidsmonitor Noordoostpolder 2009 blijkt dat ruim een kwart van 
de bewoners (26%) van mening is dat in hun buurt wel eens overlast van omwonden voorkomt. 
De meeste bewoners vinden dit echter niet één van de belangrijkste problemen in hun buurt. Uit 
de veiligheidsmonitor blijkt dat in totaal 4% van de bewoners overlast van omwonenden als het 
belangrijkste of op één na belangrijkste probleem in hun buurt heeft genoemd. In geen enkele 
wijk scoort overlast van omwonenden in de top drie van buurtproblemen. 
 

10.3 Veelplegers  

 
Veelplegers, stelselmatige daders, draaideurcriminelen, notoire recidivisten, het zijn synoniemen 
voor personen die bekend zijn bij politie en justitie, omdat zij herhaaldelijk in de fout gaan. Het 
gaat om een relatief kleine groep criminelen, die zich schuldig maakt aan het plegen van veel 
misdrijven, zoals autokraak, fietsdiefstal, woninginbraak, straatroof en geweld. Bewoners 
ondervinden veel schade door hun gedrag, zonder dat zij altijd zullen weten wie 
verantwoordelijk is geweest voor de ontvreemde spullen en de overige schade die hen is 
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berokkend. De aanpak van veelplegers heeft bij politie en justitie een landelijke prioriteit. Voor 
de nazorg aan veelplegers is een taak voor de gemeente en zorginstellingen weggelegd.   
 
In 2011 telt de gemeente Noordoostpolder 19 volwassen veelplegers en tien zeer actieve 
volwassen veelplegers. Daarnaast wonen er 32 jeugdige meerplegers en vijf jeugdige zeer 
actieve veelplegers in de gemeente Noordoostpolder. Het aantal zeer actieve veelplegers in 
Noordoostpolder is relatief hoog (één volwassen (zeer actieve) veelpleger per 1.600 inwoners), 
evenals het aantal jeugdige meer- en veelplegers (één op 1.250 inwoners). Voor vergelijkbare 
gemeenten in de regio is het lastig gegevens over (zeer actieve) veelplegers te vinden. De 
politie IJsselland stelt gemeentelijke gebiedsscans op, waarin ook aandacht wordt besteed aan 
veelplgers. In de gebiedsscan voor Steenwijkerland wordt gesproken van twee veelplegers in 
Steenwijk (één per 21.500 inwoners), voor Kampen worden 14 veelplegers gemeld (één per 
3.600 inwoners). Over zeer actieve veelplegers of jeugdige meer- en veelplegers in 
Steenwijkerland of Kampen wordt in de gebiedsscans in het geheel niet gesproken. Vanwege 
deze onduidelijkheden over de aantallen gebruiken we als benchmark gegevens over veelplegers 
in Twente.    
 
Voor Twente beschikken we over betrouwbare gegevens, omdat we de veelplegers er sinds 2005 
monitoren. Wanneer we de drie meest verstedelijkte gemeenten Enschede, Hengelo en Almelo 
buiten beschouwing laten, dan  komen we voor het niet verstedelijkte deel van Twente uit op 94 
veelplegers en negen zeer actieve veelplegers. Dit houdt in één (zeer actieve) veelpleger per 
3.000 inwoners. Dat is verhoudingsgewijs de helft van het aantal in Noordoostpolder. In 
vergelijking heeft Noordoostpolder ook een relatief hoog aantal zeer actieve veelplegers. Terwijl 
in Twente 10% van de veelplegers zeer actief is, geldt voor Noordoostpolder dat tenminste een 
derde van de veelplegers zeer actief is. Ook het aantal jeugdige meer- en veelplegers is er 
relatief hoog. Het niet verstedelijkte deel van Twente komt met 65 jeugdige meerplegers en vijf 
jeugdige veelplegers uit op één jeugdige meer- en veelpleger per 4.400 inwoners. In 
Noordoostpolder zijn dit er verhoudingsgewijs ruim drie keer zoveel (één op 1.250 inwoners).  
 
In de wetenschappelijke literatuur over veelplegers is geen verklaring te vinden voor een hoog 
of minder hoog aantal veelplegers in kleinere gemeenten. In het algemeen geldt dat in de 
grote(re) steden relatief veel veelplegers verblijven, terwijl in kleine gemeenten de aantallen 
doorgaans laag zijn. Uit evaluatieonderzoek van de veelplegeraanpak in Deventer en Twente 
blijkt dat er sprake is van een constante aanwas van nieuwe veelplegers (Bakker en Krommedijk 
2009; Snippe e.a. 2011). De aanwas is divers en bestaat voor een deel uit een nieuwe generatie 
jonge zeer actieve veelplegers die minder vaak verslaafd is, vaker van allochtone afkomst, 
zelden vrouw en relatief vaker geweldsmisdrijven pleegt (Van Mantgem 2009). Voor een 
verklaring van het relatief hoge aantal veelplegers in Noordoostpolder zal moeten worden 
gekeken naar de achtergronden, onder meer herkomst en (verslavings)problematiek van deze 
personen. 
 
 
Conclusies hoofdstuk 10 

• Overlast van jongeren wordt door ruim een kwart van de bewoners gesignaleerd in hun 
buurt, terwijl 7% van alle bewoners in Noordoostpolder het als één van de belangrijkste 
buurtproblemen ervaart. 

• Overlast van jongeren scoort in Centrum in de top drie van buurtproblemen.  
• In meerdere wijken zouden jeugdgroepen rondhangen. De belangrijkste overlast lijkt de 

rommel te zijn die ze achterlaten. 
• Noordoospolder telt relatief veel veelplegers, zowel volwassen als jeugdige veelplegers. 
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Hoofdstuk 11 Veiligheidsbeleving 
 
In de veiligheidsmonitor is gevraagd naar de veiligheidsbeleving van de bewoners. De mate 
waarin een bewoner zich veilig voelt wordt door een groot aantal factoren beïnvloed. Uit het 
rapport Angstige burgers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (Oppelaar en Wittebrood 
2006) blijkt dat mensen zich vooral ’s avonds en buiten de eigen woonomgeving minder veilig 
voelen. Veiligheid hangt verder nauw samen met de aanwezigheid van een dreiging: het risico 
om slachtoffer te worden van misdrijven en overtredingen. Deze dreiging zorgt voor gevoelens 
van angst. Angstgevoelens worden verergerd door de aanwezigheid van criminaliteit. Maar 
andersom wil het niet altijd zeggen dat in wijken waar weinig criminaliteit is buurtbewoners zich 
ook veilig voelen. Een voorbeeld is de aanwezigheid van overlastgevende jongeren, zogenoemde 
hangjongeren. Van hun aanwezigheid kan een dreiging uitgaan. Ze maken herrie, rotzooi en 
wanneer je daar wat van zegt hebben ze een grote mond. Buurtbewoners ervaren dit als 
overlast en voelen zich onveilig, zonder dat daadwerkelijk sprake is van een crimineel feit. De 
beleving van criminaliteit kent al met al vele aspecten. Het gaat niet alleen om de angst 
slachtoffer te worden, maar ook om de inschatting van de kans op slachtofferschap, bezorgdheid 
over de wijze waarop de criminaliteit zich ontwikkelt en een meer algemeen gevoel van angst en 
onbehagen. Overdag voelen mensen zich in hun eigen huis en buurt het meest veilig; het minst 
veilig voelen ze zich in de omgeving van rondhangende jongeren. Ongeacht de plek voelen 
mensen zich in elke situatie ’s avonds onveiliger dan overdag. Slachtoffers van criminaliteit 
voelen zich vaak onveiliger dan niet-slachtoffers. Dat zij zich angstiger voelen komt vooral 
doordat slachtoffers hun kwetsbaarheid en risico’s hoger inschatten. Daarnaast lijkt de omgeving 
waar personen wonen relevant te zijn: in wijken met een lage sociaaleconomische status en veel 
verloedering en overlast is de onveiligheidsbeleving hoger (Oppelaar en Wittebrood 2006).  
   
De veiligheidsbeleving van bewoners van de gemeente Noordoostpolder is relatief hoog. Op een 
schaal voor onveiligheidsbeleving die loopt van één (geen onveiligheidsbeleving) tot tien 
(maximale onveiligheidsbeleving) scoort Noordoostpolder in 2009 een 2,9. De politieregio 
Flevoland scoort gemiddeld een 3,0, terwijl de onveiligheidsbeleving landelijk 3,2 is. In de 
gemeente Noordoostpolder scoren alleen de wijken Emmeloord Centrum en Emmeloord 
Revelsant met een score van 3,4 ruim boven het gemiddelde. De kernen Marknesse, Creil, 
Tollebeek en Rutten scoren ruim lager dan gemiddeld. Nagegaan is welke factoren de 
onveiligheidsbeleving van de bewoners beïnvloeden. Hiervoor is gebruik gemaakt van de 
enquêtegegevens van de veiligheidsmonitor Noordoostpolder uit 2009.  
 

11.1 Samenhangende leefbaarheidsfactoren  

 
In de veiligheidsmonitor zijn aan bewoners vragen gesteld die kunnen samenhangen met de 
veiligheid in hun buurt. Er is onder meer gevraagd naar voorvallen en vervelende 
gebeurtenissen die in de buurt voorkomen, zoals bedreigingen en mishandelingen, diefstallen en 
inbraken en overlast van omwonenden, drugsgebruikers en jongeren. De bewoners is van elk 
voorval gevraagd of die naar hun mening vaak, soms of (bijna) nooit voorkomt in hun eigen 
buurt. De voorvallen zijn op basis van hun onderlinge samenhang samengevoegd tot vijf 
buurtproblemen, te weten: sociale overlast; verloedering, dreigingen, vermogensdelicten en 
verkeersoverlast. Verder is de bewoners gevraagd of zij het afgelopen jaar slachtoffer zijn 
geweest van inbraak in de woning, diefstallen en geweldsmisdrijven.  
 
Het waarom van het ontstaan van onveiligheidsgevoelens hangt niet altijd samen met de 
objectieve kans om slachtoffer van criminaliteit te worden. We hebben een aanvullende 
regressieanalyse uitgevoerd om na te gaan welke van factoren de onveiligheidsbeleving 
verklaren en in welke mate. Uit de aanvullende analyses blijkt dat onveiligheidsbeleving met 
name wordt verklaard door de mening van de bewoners over het voorkomen van bedreigende 
situaties in hun buurt en het voorkomen van vermogensmisdrijven. Daarnaast scoort tevens het 
slachtofferschap op vandalisme-misdrijven. In totaal verklaren deze drie factoren 11% van de 
onveiligheidsbeleving in Noordoostpolder. Dit betekent dat de onveiligheidsbeleving in 
Noordoostpolder vooral is gebaseerd op de beeldvorming van de bewoners over hun buurt en 
tevens deels op het feit dat ze zelf slachtoffer zijn geweest van een diefstal of inbraak in hun 
woning. Voor de wijken Revelsant en Centrum waar de onveiligheidsbeleving relatief hoog is, is 
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eveneens een regressie-analyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de onveiligheidsbeleving in 
Revelsant blijkt samen te hangen met de mening van bewoners over de mate van dreiging die 
uitgaat van de buurt, terwijl in Centrum het slachtofferschap van geweldsmisdrijven, onder meer 
diefstal met geweld, bedreiging en mishandeling, de factor is die de onveiligheidsbeleving van de 
bewoners in deze buurt verklaard.  In beide wijken wordt 12% van de onveiligheidsbeleving 
door de genoemde factoren verklaard.   
 

11.2 Overige verklarende factoren 

 
De veiligheidsbeleving wordt zoals uit de inleiding reeds blijkt door meer factoren beïnvloed dan 
buurtproblemen en slachtofferschap. Bekend is dat verschillende kenmerken van een gemeente 
een belangrijke verklaring bieden voor verschillen in de mate van onveiligheid en overlast tussen 
gemeenten. Onder meer de bevolkingssamenstelling (aandeel jongeren en lage 
inkomensgroepen), de fysieke woonomgeving (aandeel hoogbouw en sociale woningbouw, 
winkels en cafés), langdurige (jeugd)werkloosheid en mate van stedelijkheid blijken sterk samen 
te hangen met het niveau van onveiligheid en overlast. De website 
www.waarstaatjegemeente.nl van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) geeft een 
gemeente inzicht in de kenmerken van de gemeente die bijdragen aan de onveiligheid en 
overlast.  
 
Onveiligheid en overlast is een variabele die is samengesteld uit voorvallen en vervelende 
gebeurtenissen die in de buurt voorkomen (vernieling, rommel op straat, bekladding, overlast 
van dronken mensen, overlast van drugsgebruik, overlast van jongeren, overlast van 
omwonenden) en aangiften (inbraak in woningen, fietsendiefstal en auto-inbraak). In de 
gemeente Noordoostpolder blijkt de onveiligheid en overlast ruim 5% lager te zijn dan het 
landelijk gemiddelde. Deze positieve score hangt sterk samen met de gunstige kenmerken van 
de woonomgeving in Noordoostpolder en de lage werkloosheid. Daarnaast blijken ook 
economische factoren (hoog aandeel zelfstandigen in Noordoostpolder) en de bevolkings-
samenstelling een positieve bijdrage te leveren aan de veiligheid in Noordoostpolder. De 
gemeente Noordoostpolder blijkt minder overlast en onveiligheid te hebben dan op grond van de 
kenmerken van de gemeente mag worden verwacht. Bijna een vijfde van het verschil tussen de 
lage score op onveiligheid en overlast van Noordoostpolder en de hogere score van het landelijk 
gemiddelde kan hiermee niet worden verklaard. Kennelijk pakken lokale (beleids)aspecten in 
Noordoostpolder gunstiger uit dan elders. (KING,VNG)  
 
Benchmark 
Gemeenten in de omgeving van Noordoostpolder, zoals Steenwijkerland, Kampen, Lemsterland, 
Dronten en Smallingerland scoren nagenoeg vergelijkbaar op veiligheidsbeleving en overlast en 
onveiligheid. In de hele regio is de veiligheidsbeleving relatief hoog. De verschillen die zich met 
Noordoostpolder voordoen zijn dat de gemeente Dronten minder gunstig scoort op 
veiligheidsbeleving en dat de onveiligheidsbeleving er hoger is dan op grond van de criminaliteit 
en overlast in Dronten mag worden verwacht. Een ander verschil doet zich voor met de 
gemeente Lemsterland. In de gemeente Lemsterland is weliswaar sprake van een lage mate van 
overlast en onveiligheid maar op basis van relatief gunstige kenmerken van de gemeente, met 
name voor wat betreft de bevolkingssamenstelling (aandeel jongeren en lage inkomensgroepen) 
en de fysieke woonomgeving (aandeel hoogbouw en sociale woningbouw, winkels en cafés), zou 
een nog betere score mogen worden verwacht.  
 
Conclusies hoofdstuk 11 

• De veiligheidsbeleving van bewoners van de gemeente Noordoostpolder is relatief hoog.  
• Alleen de wijken Centrum en Revelsant scoren slechter dan het gemeentelijk 

gemiddelde.  
• De veiligheidsbeleving in Noordoostpolder blijkt vooral samen te hangen met het beeld 

dat bewoners hebben van het voorkomen van bedreigende of gewelddadige incidenten 
in hun buurt en het feit of ze zelf slachtoffer zijn geweest van een diefstal of inbraak in 
hun woning. 

• De relatief hoge veiligheidsbeleving in Noordoostpolder blijkt te worden veroorzaakt 
door gunstige kenmerken van de woonomgeving in Noordoostpolder, zoals weinig 
hoogbouw en een hoog particulier woningbezit, en de relatief lage werkloosheid. 

• Lokale (beleids)aspecten in Noordoostpolder pakken gunstiger uit dan elders vaak het 
geval is. Dat geldt overigens eveneens voor vergelijkbare gemeenten in de omgeving 
van Noordoostpolder. 
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Hoofdstuk 12 Verkeersveiligheid  
 
Verkeersoverlast en –overtredingen zijn volgens bewoners van Noordoostpolder een 
veelvoorkomend en belangrijk probleem. In de veiligheidsmonitor scoort verkeersoverlast 
aanzienlijk hoger dan de overige buurtproblemen. Daarnaast is 30% van de bewoners van 
mening dat te hard rijden het belangrijkste of op één na belangrijkste probleem is in hun buurt. 
Op grote afstand volgen hondenpoep (17%) en parkeeroverlast (15%).  
 

12.1 Rijden onder invloed   

 
Rijden onder invloed van alcohol en/of drugs vermindert de reactiesnelheid en het inschattings-
vermogen, waardoor de rijvaardigheid negatief wordt beïnvloed. Veel ongevallen zijn het gevolg 
van rijden onder invloed van alcohol. Rijden onder invloed is geen overtreding maar een 
misdrijf. Per 1 januari 2006 is het toegestane maximale alcoholpromillage voor bestuurders met 
een beginnersrijbewijs (minder dan vijf jaar een rijbewijs) verlaagd van 0,5 naar 0,2 promille.  
 
Ook rijden onder invloed van drugs is verboden. Het kabinet heeft in april 2011 besloten 
strenger op te treden tegen drugsgebruik in het verkeer. Een lijst met veelvoorkomende drugs 
geeft aan boven welke waarden het gebruik gevaar voor het verkeer oplevert. Zo mag de 
meetbare stof in cocaïne niet meer dan 50 microgram per liter bloed zijn. In het geval van 
cannabis is dat 3 microgram per liter bloed. Ter vergelijking: een gemiddelde joint bevat 20 tot 
29 microgram. De speekseltester waarmee het gehalte aan microgram wordt gemeten is een 
voorselectiemiddel. Bij een te hoge waarde wordt de bestuurder meegenomen naar het 
politiebureau waar bloed wordt afgenomen. Hiermee kan worden vastgesteld welke drug is 
gebruikt en hoeveel. 
 
Tijdens het veldwerk in Noordoostpolder is gesproken met enkele jongvolwassenen die aangeven 
regelmatig na het gebruik van hasj of wiet een auto te besturen. Het gebruik van softdrugs in 
het verkeer is volgens hen minder gevaarlijk dan het gebruik van alcohol. Ook uit ander 
onderzoek is bekend dat door coffeeshopbezoekers regelmatig auto wordt gereden na het 
gebruik van hasj of wiet.14 
 

12.2 Verkeersongevallen onder invloed  

 
Van de politie Emmeloord is een lijst ontvangen met aantallen verkeerongevallen waarbij de 
bestuurder onder invloed was. Er is geen uitsplitsing gemaakt naar gebruik van alcohol of drugs. 
Een verkeersongeval onder invloed van drugs is volgens de politie in Noordoostpolder de 
afgelopen jaren slechts enkele keren voorgekomen.  
 
Uit de gegevens van de politie blijkt dat het aantal verkeersongevallen in de gemeente 
Noordoostpolder, waarbij personen betrokken zijn geweest die onder invloed waren, is 
afgenomen (tabel 12.1). In 2010 heeft de politie bij negen verkeersongevallen in 
Noordoostpolder vastgesteld dat een bestuurde drugs heeft gebruikt. In voorgaande jaren lag 
dat aantal (aanzienlijk) hoger.  
 
Ondanks de dalende trend is het beslist niet zo dat dit in 2011 ook het geval zal zijn. Bij lage 
aantallen kunnen de fluctuaties van jaar op jaar groot zijn. Uit de politieregistratie blijkt dat in 
de eerste helft van 2011 het aantal verkeersongevallen onder invloed al 15 bedraagt. Dat staat 
in schril contrast tot de negen verkeersongevallen onder invloed in geheel 2010. De leeftijden 
van de personen die onder invloed hebben gereden en bij een ongeval betrokken zijn geweest is 
niet beschikbaar. Een verklaring voor deze plotselinge stijging heeft de politie (nog) niet. Het is 
in ieder geval een ontwikkeling die in de gaten dient te worden gehouden.    
 

                                                 
14 In Terneuzen heeft 41% van de coffeeshopbezoekers in het afgelopen half jaar wel eens een auto 
bestuurd na het gebruik van hasj of wiet (Bieleman en Nijkamp 2011). 
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Tabel 12.1 Geregistreerde verkeersongevallen onder invloed van alcohol of drugs in 
Noordoostpolder, 2007-2010  

 2007 2008 2009 2010 
Emmeloord 6 6 8 5 
Bant 1 3 1 1 
Creil 1 2 0 0 
Ens 3 0 1 1 
Espel 0 0 0 0 
Kraggenburg 0 2 0 0 
Luttelgeest 0 2 0 0 
Marknesse 5 3 2 0 
Nagele 0 0 1 1 
Rutten 1 1 0 1 
Tollebeek 0 2 0 0 
Noordoostpolder 17 21 14 9 

Bron: Politie Emmeloord, bewerking INTRAVAL 
 

12.3 Alcohol en drugs in het verkeer 

 
De ontwikkeling van het alcoholgebruik in het Nederlandse verkeer wordt sinds 1970 gevolgd 
door willekeurige automobilisten in weekendnachten van het najaar op alcoholgebruik te testen. 
Uit figuur 12.1 blijkt dat in de periode 2001-2008 sprake is van een trendmatige daling van het 
percentage overtreders van rijden onder invloed. Sinds 2005 lijkt er sprake te zijn van een 
stabilisering rond de 3,0%. Het laatste cijfer dat voor de provincie Flevoland beschikbaar is, 
heeft betrekking op het jaar 2006. In dat jaar bedroeg het percentage overtreders in Flevoland 
2,4% tegenover 3,0% landelijk. 
 
Figuur 12.1 Percentage overtreders van rijden onder invloed, 1999-2008 

 
Bron: Ministerie van V&W 2009, bewerking INTRAVAL 
 
Combinatie alcohol en drugs  
In het najaar van 1997 en 1998 heeft de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid (SWOV) onderzoek uitgevoerd naar het drugs-, medicijn- en alcoholgebruik 
van automobilisten in weekendnachten (Mathijssen 1999). Uit dit onderzoek bleek 1,3% van de 
bestuurders positief te zijn bevonden voor de combinatie van alcohol en drugs. Daarnaast heeft 
de SWOV tussen 2000 en 2004 een grootschalig onderzoek uitgevoerd in Tilburg en omgeving 
naar het gebruik en de risico's van rijden onder invloed van psychoactieve stoffen. Uit dit 
onderzoek bleek dat het combinatiegebruik van alcohol en drugs over alle dagen en tijdstippen 
van de week 0,3% was. Voor weekendnachten (inclusief de zondagnacht) was dit 2,0% 
(Mathijssen en Houwing, 2005). Bij 45% van de ernstig gewonde automobilisten in Tilburg en 
omstreken vonden zij psychoactieve stoffen in het bloed. Alcohol kwam daarbij verreweg het 
meest voor, gevolgd door cannabis en benzodiazepines. Om te weten hoeveel slachtoffers het 
gevolg zijn van het gebruik van psychoactieve stoffen in het verkeer dienen gewonde 
bestuurders te worden vergeleken met willekeurige bestuurders. Op die manier kunnen de 
relatieve letselrisico’s van het gebruik van verschillende psychoactieve stoffen worden bepaald. 
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In het Tilburgse onderzoek kon met deze methode worden vastgesteld dat alcoholgebruik 
verantwoordelijk was voor ongeveer een kwart van de ernstig gewonde slachtoffers, 
drugsgebruik voor ongeveer 7,5% en het gebruik van rijgevaarlijke geneesmiddelen voor 
ongeveer 2,5% (Mathijssen en Houwing 2005).  
 
Noordoostpolder 
Extrapoleren we de bevindingen uit het Tilburgse onderzoek naar Noordoostpolder dan zou dit 
betekenen dat de cijfers van de politie het kwart van de verkeersongevallen vertegenwoordigen 
waarbij alcohol is betrokken, maar dat de 10% die het gevolg zijn van drugsgebruik of 
rijgevaarlijke geneesmiddelen ontbreken in de statistieken. Voor Noordoostpolder zou dit 
neerkomen op één of twee ongevallen per jaar.  
 
 
Conclusies hoofdstuk 12 

• Het aantal verkeersongevallen in de gemeente Noordoostpolder, waarbij personen 
betrokken zijn geweest die onder invloed waren, is afgenomen.  

• De dalende trend zal zich in 2011 niet voortzetten; in de eerste helft van 2011 ligt het 
aantal verkeersongevallen onder invloed van alcohol of drugs reeds op 15, terwijl dit er 
in heel 2010 negen zijn geweest.  

• Over het gebruik van drugs in het verkeer zijn bij de politie geen gegevens 
beschikbaar.  

• Op basis van onderzoek naar het rijden onder invloed van psychoactieve stoffen kan 
worden geschat dat in Noordoostpolder jaarlijks één of twee ongevallen het gevolg zijn 
van drugsgebruik of rijgevaarlijke geneesmiddelen. 
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Hoofdstuk 13 Conclusies  
 
Het alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Noordoostpolder heeft al jaren de aandacht in 
verschillende onderzoeken en is ook daadwerkelijk een hardnekkig probleem. Dit onderzoek 
maakt enerzijds duidelijk dat die aandacht terecht is en geeft anderzijds aan dat er maatregelen 
nodig zijn om de situatie te veranderen. Onderzoek alleen is niet toereikend. Actie is nodig!  
 

13.1 Wat is de ernst van de situatie? 

 
Het alcoholgebruik in de gemeente Noordoostpolder valt negatief op  
Afgezien van de senioren wijkt het drankgebruik in de gemeente Noordoostpolder negatief af 
van het gemiddelde van Flevoland. Bij de jeugd zijn de grootste verschillen waarneembaar. Er 
zijn meer jongeren in de gemeente Noordoostpolder die drinken dan gemiddeld in Flevoland. 
Binnen de Noordoostpolder is onderscheid gemaakt tussen Emmeloord en de dorpen. In de 
dorpen wordt door jongeren meer gedronken dan in Emmeloord. In Emmeloord is het aantal 
jongeren dat doet aan binge drinken significant toegenomen ten opzichte van vier jaar geleden. 
Er zijn daarnaast onder volwassenen in de Noordoostpolder meer zware drinkers dan gemiddeld 
in Flevoland. 
 
De situatie voor drugsgebruik is minder ernstig 
Het drugsgebruik in de gemeente is vergelijkbaar met Flevoland en Nederland, met een 
uitzondering voor het ‘ooit harddrugs gebruik’. Dat is met name hoog in de dorpen. Wat betreft 
hasj gebruik zijn de verschillen tussen Emmeloord en de dorpen kleiner geworden ten opzichte 
van 4 jaar geleden. Dit heeft te maken met een stijging van het hasjgebruik in Emmeloord.   

13.2  Wanneer starten jongeren met drinken en waarom?  

 
Bijna de helft van de jongeren onder de 16 heeft al alcohol gedronken  
Drinken op te jonge leeftijd kan leiden tot verstoring van de hersenontwikkeling en tot 
verslechtering van schoolprestaties. Bij jongeren die regelmatig drinken is de kans op 
alcoholverslaving op latere leeftijd groter (Trimbos, 2010). De situatie in de gemeente 
Noordoostpolder is om deze reden ernstig. Bijna de helft van de jongeren onder de 16 heeft al 
alcohol gedronken en ruim een derde van de 12-15 jarigen heeft zelfs recent alcohol gedronken.  
Eén op de vijf 12-15 jarigen deed al aan ‘binge drinking’. Er zijn geen significante verschillen in 
alcoholgebruik tussen jongens en meisjes. 
 
Beweegredenen voor jongeren om voor hun 16e te starten met alcoholgebruik lopen uiteen. 
Jongeren uit de Noordoostpolder gaven aan dat ze het ‘interessant’, lekker en stoer vonden. 
Sommige jongeren gaven aan dat ouders het hun kinderen hadden aangeboden.  
 

13.3 Wat is de invloed van ouders? 

 
Kennis van ouders over de schade van alcohol bij hun kind is vergroot 
De ouders uit de focusgroepen erkenden dat alcohol op jonge leeftijd schadelijk is en dat hun 
kennis hierover was vergroot door de campagne ‘Geen 16, geen druppel’. Zij hadden met name 
aandacht voor het alcoholgebruik van hun kind, drugsgebruik was naar hun idee weinig tot niet 
aan de orde. 
Over het algemeen herkenden de ouders uit de focusgroepen niet dat alcoholgebruik een 
probleem is in de gemeente Noordoostpolder.  

 
Invloed ouders op alcoholgebruik kind is groot… 
Uit landelijk onderzoek blijkt dat het stellen van regels met betrekking tot het beginnen met 
drinken invloed heeft en hiermee de aanvangsleeftijd voor alcohol is uit te stellen. Veel ouders 
zijn zich hiervan echter niet bewust. In de Noordoostpolder hadden meer jongeren uit gezinnen 
waar de regels niet duidelijk zijn gedronken en aan ‘binge drinken’ gedaan dan jongeren uit 
gezinnen waar de regels rond alcohol- en drugsgebruik wel duidelijk zijn. 
Binnen de gezinnen van de ouders uit de focusgroepen werd wel open gesproken over alcohol en 
drugsgebruik, maar er was niet altijd sprake van regels of afspraken over het gebruik 
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…maar wordt door hen zelf het meest onderschat. 
De ouders uit de focusgroepen achtten hun invloed op het drinkgedrag van hun kind klein, zij 
noemden het meer begeleiding. Daarnaast gaven sleutelfiguren aan dat het steeds moeilijker is 
om ouders te bereiken met informatie. Er is ook steeds minder animo voor ouderavonden op 
scholen.   
 

13.4 Schadelijk alcohol en drugsgebruik, wie, wat, waarom?  

 
Vaak multiproblematiek bij jongeren die schadelijk alcohol of drugs gebruiken 
De sleutelfiguren zien het alcoholgebruik in de gemeente Noordoostpolder als een groot en 
toenemend probleem, met name onder jongeren. Eén van de redenen die zij hiervoor noemden 
was dat alcohol te makkelijk verkrijgbaar is in de gemeente Noordoostpolder. Een andere reden 
was de sociale acceptatie van alcoholgebruik, waardoor het niet snel opvalt als iemand 
probleemdrinker is. Bij de jongeren die schadelijk alcohol en/of drugs gebruiken signaleren de 
sleutelfiguren vaak meerdere soorten problematiek. Risicofactoren voor schadelijk 
alcoholgebruik zijn gedragsstoornissen zoals ODD, conduct disorder en PTSS, en stress.  
 
Jongeren met gedragsproblemen, spijbelaars en jongeren met moeilijke thuissituatie 
lopen risico op schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik 
Zowel vanuit het literatuuronderzoek als vanuit de ervaringen van de sleutelfiguren in de 
Noordoostpolder blijkt dat er een aantal risicogroepen te benoemen zijn. Jongeren met 
psychische, emotionele en gedragsproblemen lopen sterk risico op schadelijk alcoholgebruik. 
Maar ook spijbelaars en jongeren die opgroeien in ongunstige omstandigheden, zoals lage 
sociaal economische status en kinderen van verslaafde ouders of psychiatrische patiënten. In de 
Noordoostpolder worden jongeren die een moeilijke thuissituatie hebben ook als risicogroep 
gezien.  
 
Plattelandsdrinkers 
Uit landelijk onderzoek blijkt ook dat schadelijk alcoholgebruik meer voorkomt bij jongens op het 
platteland dan jongens in de stad. Wat betreft de jongeren in de Noordoostpolder zagen we het 
verschil tussen de stad Emmeloord en de dorpen in alcoholgebruik ook terug, hierbij was geen 
onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes. 
 
Jongeren raken sneller verslaafd dan volwassenen 
De gevolgen van schadelijk alcoholgebruik zijn groot. Alcohol- en drugsgebruik kan via misbruik 
leiden tot afhankelijkheid. Jongeren raken sneller verslaafd aan alcohol of drugs dan 
volwassenen. Signalen van schadelijk alcohol- en drugsgebruik zijn het niet kunnen voldoen aan 
verplichtingen op werk, school of thuis, door het gebruik van middelen in gevaarlijke situaties 
terecht komen en verergering van sociale problemen door het middelgebruik. 
 
Schadelijk alcoholgebruik door jongeren beschadigt hun hersenen 
Binge drinkers presteren slechter op school en onderzoek laat zien dat de hersenen van binge 
drinkers kleiner blijven dan die van niet drinkende jongeren. De effecten zijn vooral groot op 
leren en geheugen. Een op de vijf 12-15jarigen in de gemeente Noordoostpolder doen al aan 
binge drinken en zij lopen dus in elk geval een hoog risico op hersenschade.  
 
Schadelijk cannabisgebruik leidt tot psychische problemen en luchtwegklachten 
De gevolgen van verschillende soorten drugs voor de gezondheid zijn uiteraard groot. Bij 
schadelijk cannabisgebruik is er met name sprake van risico op psychische problemen, 
luchtwegklachten en bij heftig hasjgebruik is ook een verkleining van de hersenen te zien.  
Wat betreft harddrugs zijn er verschillende gevolgen voor de gezondheid te noemen. Zo leidt het 
frequent roken van crack tot onder andere longcomplicaties, structurele vermoeidheid en 
hartaanvallen en ecstasygebruik tot een verstoring van de hersenfuncties. Bij ‘gewoon’ gebruik 
van GHB kan sprake zijn van onder andere vermoeidheid, misselijkheid en vergeetachtigheid. Bij 
een hogere dosering kan men in coma raken.  
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Bovenmatig drinken leidt tot overlast en geweld 
De maatschappelijke en sociale schade van overmatig alcoholgebruik varieert van 
geluidsoverlast en vandalisme tot arbeidsverzuim, geweld en criminaliteit (Schrijvers, 2010). In 
de Noordoostpolder ervaren de sleutelfiguren de overlast niet als erger dan elders.  
 

13.5 Wat wordt er ondernomen aan preventie en hulpverlening en wat kan beter?  

 
De keten van preventie tot zorg is niet volledig geborgd 
Voor de analyse van het aanbod is gekeken naar het wenselijke aanbod in verhouding tot het 
beschikbare aanbod. Een aantal zaken valt hierbij op:  

• Universele preventie is aanwezig, maar alleen gericht op jongeren. Juist bij 
alcoholpreventie is universele preventie gericht op ouders (omgeving) van belang.  

• Bepaalde risicogroepen worden nu niet bediend (selectieve preventie gericht op 
voorlichting en bewustwording).  

• Binnen de Zorg Advies Teams van de gemeente Noordoostpolder wordt wel goed 
gesignaleerd en geadviseerd, daarmee is een stukje van de selectieve preventie 
geborgd.  

 
Sneller in zorg door ontbreken selectieve/geïndiceerde preventie 
Door lange wachttijden en het ontbreken van selectieve preventie worden jongeren in de 
Noordoostpolder eerder naar de zorg gestuurd, terwijl een geïndiceerde preventie-activiteit 
afdoende zou zijn en beter past bij de behoefte van de jongeren. Dit is zorgelijk, want zorg is 
duurder en jongeren in de zorg krijgen direct een stempel. Daarnaast werkt behandeling in 
Lelystad in plaats van in de Noordoostpolder zelf (dicht bij huis) drempelverhogend, waardoor zij 
eerder van behandeling af zien.  
 

13.6 Wat is de aard en omvang van handel in drugs? 

 
Handel in drugs komt ook in Noordoostpolder voor 
Vanuit panden en op straat worden drugs verkocht in met name Emmeloord. Naar schatting zijn 
in Noordoostpolder 1.100 bewoners die softdrugs gebruiken, waarvan 400 minderjarigen. Velen 
kopen de softdrugs in coffeeshops in omliggende gemeenten, maar er is ook een lokaal aanbod. 
Dat geldt tevens voor harddrugs. Het gebruik van harddrugs is onder jongeren in 
Noordoostpolder hoger dan in de rest van Flevoland. De handel in drugs is in termen van de 
politie beheersbaar, maar ondanks de aandacht die de politie ervoor heeft steekt de handel 
telkens weer de kop op.  
  
Risico op vermenging aanbod 
Onduidelijk is in hoeverre gebruikers bij het kopen van hun softdrugs in drugspanden of op 
straat in Noordoostpolder in aanraking komen met harddrug. Een dergelijke vermenging is 
zorgelijk en aandacht van de politie blijft derhalve vereist. 
 

13.7 Wat is aard en omvang van overlast als gevolg van alcohol- of drugsgebruik? 

 
Overlast komt voor maar bewoners ondervinden er weinig hinder van 
Overlast als gevolg van alcoholgebruik is te verwaarlozen in Noordoostpolder. Drugsoverlast 
scoort hoger, met name in Revelsant en Centrum. Dit zijn tevens de wijken waar volgens 
jongeren de handel in drugs het meest voorkomt.  
 

13.8 Wat is de omvang van overlastgevend gedrag?  

 
Overlast van jongeren is beperkt  
In Noordoostpolder wonen relatief veel jongeren. Wanneer jongeren elkaar buiten opzoeken en 
een favoriete hangplek hebben kan dit voor omwonenden al snel tot overlast leiden. Volgens 
jongeren zijn er diverse groepen jongeren die zich vaak op een bepaalde locatie ophouden. Voor 
de buurt Centrum geldt dat dit, zo blijkt uit de resultaten van de veiligheidsmonitor, wel eens 
leidt tot overlast. Bewoners van de overige wijken ervaren nauwelijks overlast van jongeren. 
Niet uitgesloten is dat een beperkt aantal bewoners wel degelijk overlast ervaart. Aandacht voor 
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de jongeren die rondhangen blijft echter nodig, met name vanuit het jongerenwerk en wanneer 
er klachten van omwonenden zijn eveneens vanuit de politie.      
 
Noordoostpolder heeft relatief veel veelplegers 
Veelplegers zijn vaak verantwoordelijk voor een relatief fors deel van de criminaliteit. 
Noordoostpolder heeft in vergelijking met andere gemeenten een groot aantal veelplegers, zowel 
volwassen als jeugdige veelplegers. Het effectief aanpakken van veelplegers kan een groot 
effect hebben op de criminaliteitscijfers in Noordoostpolder. 
 

13.9 Hoe is het veiligheidsgevoel en waardoor wordt die beïnvloed? 

 
Veiligheidsgevoel is hoog 
De veiligheidsbeleving van bewoners van de gemeente Noordoostpolder is relatief hoog.  
Alleen in de wijken Centrum en Revelsant is de veiligheidsbeleving lager dan gemiddeld in 
Noordoostpolder.  
 
Negatieve invloed van onbekenden en diefstallen  
De onveiligheidsbeleving in Noordoostpolder wordt negatief beïnvloed doordat een deel van de 
bewoners van mening is dat er in hun buurt relatief veel voorvallen zijn die bedreigend van aard 
zijn. Dit hoeft in werkelijkheid niet het geval te zijn, maar dit gevoel kan ontstaan en worden 
versterkt wanneer in de buurt personen aanwezig zijn die voor de bewoner bedreigend zijn, 
bijvoorbeeld groepen jongeren of personen die zij niet kennen. Daarnaast wordt de 
onveiligheidsbeleving beïnvloed door diefstallen en inbraken waarvan bewoners het slachtoffer 
zijn geweest. Het verder terugdringen van misdrijven zal een positief effect hebben op de 
veiligheidsbeleving. Het effectiever aanpakken van veelplegers kan zowel een effect hebben op 
het dreigende beeld dat een deel van de bewoners van hun buurt heeft als op de daadwerkelijke 
misdrijven die in hun buurt worden gepleegd.   
 
Positieve invloed door gunstige aspecten van de woonomgeving en eigen woningbezit 
Van positieve invloed op de veiligheidsbeleving is de woonomgeving in Noordoostpolder, zoals de 
beperkte aanwezigheid van hoogbouw en een hoog particulier woningbezit. Daarnaast blijkt de 
relatief lage werkloosheid een positief effect te hebben op de veiligheidsbeleving.  
 

13.10 Welk deel van de verkeersongelukken is alcohol- of drugsgerelateerd? 

 
Verkeersongelukken onder invloed van alcohol nemen tot 2010 af maar stijgen in 2011  
Het aantal verkeersongevallen in de gemeente Noordoostpolder, waarbij personen betrokken 
zijn geweest die onder invloed van alcohol verkeerden is afgenomen van 21 ongevallen in 2008 
naar negen in 2010. In de eerste helft van 2011 ligt het aantal verkeersongevallen onder invloed 
van alcohol of drugs echter reeds op 15. De daling zal zich derhalve niet voortzetten. Over het 
gebruik van drugs in het verkeer merkt de politie op dat dit slechts enkele keren per jaar 
voorkomt.   
 
Drugsgerelateerde verkeersongevallen komen nauwelijks voor  
Op basis van Tilburgs onderzoek naar het rijden onder invloed van psychoactieve stoffen kan 
worden geschat dat in Noordoostpolder jaarlijks één of twee ongevallen het gevolg zijn van 
drugsgebruik of het gebruik van rijgevaarlijke geneesmiddelen. Zorgelijk is de reactie van 
jongeren op de vraag naar rijden onder invloed van softdrugs. We hebben slechts een beperkt 
aantal jongeren gesproken maar hun laconieke houding in combinatie met een stijgend 
hasjgebruik onder jongeren in Noordoostpolder, een relatief hoog harddrugsgebruik en een 
stevig drankgebruik laat onverlet dat er sprake kan zijn van risicogedrag in het verkeer door 
jongeren in Noordoostpolder.     
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Hoofdstuk 14  Aanbevelingen voor beleid en interventies 
 
Het onderzoek heeft veel resultaten opgeleverd, voor een deel waren dit resultaten die uit 
eerdere onderzoeken ook naar voren kwamen. Daarnaast is een aantal nieuwe ontdekkingen 
gedaan. De focus in de gemeente Noordoostpolder lag de afgelopen 10 jaar sterk op het doen 
van onderzoek naar alcohol- en drugsgebruik. Nu duidelijk is dat met name schadelijk 
alcoholgebruik een specifiek probleem is in de gemeente, is het tijd om in actie te komen en een 
aantal zaken aan te pakken.  
 
Wat is er nodig? 
 
De problematiek rond alcohol en opvoeding heeft binnen verschillende beleidsterreinen een plek: 
Verslavingsbeleid, Gezondheidsbeleid, Jeugdbeleid en Veiligheid. Het is daarom van belang dat 
de ambtenaren en wethouders die werkzaam zijn op deze terreinen de handen ineen slaan voor 
een integrale aanpak van problematisch alcohol- en drugsgebruik. Door met elkaar het totale 
beeld in te vullen worden lacunes ontdekt en kan op specifieke terreinen actie worden 
ondernomen.  
 
Op het gebied van welzijn en gezondheid zijn de volgende aanbevelingen voor de gemeente 
Noordoostpolder het meest van belang:  
 

1. Bewustwording en praktische tips voor ouders 
 
De belangrijkste conclusie is dat de rol van ouders zwaar is onderschat, nog het meest door de 
ouders zelf. Als eerste moet dan ook ingezet worden op bewustwording bij ouders dat zij wel 
degelijk invloed hebben op het alcoholgebruik van hun kind. Dit kan via voorlichting op school 
(bij voorkeur in het laatste jaar van de basisschool) of via het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Naast het bieden van informatie zouden ouders ook praktische handvatten moeten krijgen om 
effectieve afspraken met hun kinderen te kunnen maken. Dit heeft veel raakvlakken met 
opvoedingsondersteuning. Mogelijk kunnen hiervoor filmpjes of e-learning modules worden 
ingezet. In elk geval moet uitgezocht worden hoe de moeilijk bereikbare ouders het beste 
geïnformeerd kunnen worden.  
 
Ouders zouden meer aan kunnen worden gesproken op hun eigen verantwoordelijkheid om er 
voor te zorgen dat hun kinderen niet te jong alcohol of drugs gebruiken, naast de rol van de 
school, de gemeente en de media.   
 

2. Voorlichting voor risicogroepen 
 
Als we in de keten van figuur 7.1 kijken naar selectieve preventie (voor risicogroepen zie 
paragraaf 4.3 en 6.3) dan mist daar in elk geval goede voorlichting en bewustwording. Het zou 
goed zijn om voor bepaalde risicogroepen specifieke voorlichting aan te bieden. Bijvoorbeeld 
jongeren met gedragsproblemen, jongeren die veel verzuimen of jongeren met een lage sociaal 
economische status. GGD Hart voor Brabant heeft onlangs onderzoek verricht naar verschillende 
houdingen van jongeren ten opzichte van alcohol(gebruik) en de achterliggende waarden. 
Hieruit zijn 5 typen jongeren onderscheiden (GGD Hart voor Brabant 2010). Deze 5 typen 
jongeren hebben verschillende houdingen ten opzichte van alcohol en moeten dus ook anders 
benaderd worden met preventie. Bij het herzien van het verslavingsbeleid en daarmee de 
universele preventie zou het goed zijn als deze kenmerken worden meegenomen en een 
specifieke aanpak per doelgroep wordt geformuleerd.  
 

3. Geïndiceerde preventie beter beschikbaar maken 
 
Een mogelijkheid voor het beter beschikbaar maken van selectieve en geïndiceerde preventie is 
een spreekuur van een medewerker van Tactus op school. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook in 
Steenwijk en Vollenhove. Het verdient aanbeveling te inventariseren hoe de ervaringen daar zijn 
met deze vorm van ondersteuning aan de zorgcoördinatoren en die in geval van positieve 
ervaringen ook in Noordoostpolder te introduceren.  
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Op het gebied van leefbaarheid en veiligheid zijn de volgende aanbevelingen voor de gemeente 
het meest van belang: 
  

4. Effectief aanpakken van veelplegers 
 
De aanpak van veelplegers lijkt niet het effect te sorteren dat er van mag worden verwacht. De 
kracht van de aanpak van veelplegers zit vooral in het leveren van maatwerk. De nazorg aan 
ex–gedetineerden zou zich niet moeten beperken tot de veelplegers die uit de ISD (Inrichting 
voor Stelselmatige Daders) komen, maar zou voor elke ex-gedetineerde  met een langere 
detentieperiode moeten gelden. Deze aandacht zal tevens structureel van aard dienen te zijn. 
Dit betekent dat de aanpak van veelplegers nauwgezet dient te worden gevolgd. Hiervoor is een 
integrale ketenaanpak vereist waarin naast politie, justitie en reclassering tevens de 
maatschappelijke opvang en zorginstellingen participeren. Alleen op die manier kan recidive van 
stelselmatige daders worden voorkomen. De problematiek van veelplegers is voor afzonderlijke 
instellingen te complex. Een effectieve aanpak vraagt om intensieve samenwerking en 
afstemming van maatregelen en inspanningen van alle betrokken partners. Taken en 
bevoegdheden dienen voorafgaand aan de aanpak te worden geëxpliciteerd, zodat de 
ketenpartners van elkaar weten wat ieders rol is wat er wel en niet mogelijk is. De voorgestelde 
aanpak vraagt veel van organisaties en medewerkers en is ook nog eens kostbaar, maar zal 
uiteindelijk een betere leefsituatie opleveren voor de veelpleger en een veiligere en leefbaardere 
gemeente. 
 

5. Bewustwording risico’s middelengebruik in verkeer 
 
Bij het gecombineerd gebruik van softdrugs en alcohol neemt het risico op ongelukken in 
het verkeer sterk toe. Bij een onderzoek in Tilburg werd bij ruim 10% van de ernstig 
gewonde automobilisten deze combinatie aangetroffen. In de afgelopen jaren is het aantal 
verkeersongevallen van rijden onder invloed van alcohol of drugs in Noordoostpolder gedaald. In 
2011 is echter sprake van een stijging. Ondanks dat we een beperkt aantal jongeren hebben 
gesproken is hun laconieke houding in combinatie met een stijgend hasjgebruik onder jongeren 
in Noordoostpolder, een relatief hoog harddrugsgebruik en een stevig drankgebruik voldoende 
reden om aandacht te blijven besteden aan combi-gebruik van jonge automobilisten en ervoor 
te zorgen dat dit lager wordt.  
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Bijlage 1 Vragenlijst Gesprekken sleutelfiguren NOP: Alcohol en Drugs 
 
Thema Vragen (voorbeeld) 

Algemeen / 

Herkenning 

probleem 

• Kennismaking, doel organisatie, functie medewerker 

• Herkent u het probleem ‘alcohol en drugs’ onder 

jongeren? 

• Hoe ziet u dat in uw werk? 

• Hoe groot vindt u het probleem? Is er een trend 

waarneembaar (bijv. dat ze steeds jonger gaan 

gebruiken/ meer gaan gebruiken etc.).  

• Welke leeftijd beginnen jongeren met gebruik?  

• Wat zijn de oorzaken?  

• Wat zijn de gevolgen van alcohol en drugs gebruik?  

• Wat zijn risicogroepen in NOP? (kenmerken jongeren) 

• Wat zijn vindplaatsen van deze jongeren?  

• Wat zijn de verschillen tussen Emmeloord en de 

dorpen?   

Omgeving • Rol van de ouders huidig/ wenselijk?  

• Kennisniveau ouders en communicatie ouder/kind? 

• Hebben zij voldoende handvaten om problematisch 

alcohol en drugs gebruik bij hun kinderen tegen te 

gaan?  

• In hoeverre heeft omgeving in de NOP invloed op 

alcohol en drugs gebruik (opbouw centrum, 

uitgaansmogelijkheden)(zowel in Emmeloord als in de 

dorpen)? 

• In hoeverre zijn er normen en waarden die specifiek 

zijn voor NOP en die invloed hebben op alcohol en 

drugs gebruik.  

Aanbod binnen 

organisatie  

• Wat biedt de organisatie aan rond Alcohol en drugs?  

• Voor welke doelgroep(en)?  

• Sluit dit voldoende aan bij behoefte van ouders/ 

jongeren?  

• Wat zijn knelpunten en wat zijn kansen voor preventie/ 

aanpak van alcohol/ drugsgebruik binnen uw 

organisatie? 

• Hoe zou de ideale situatie (qua preventie/ aanpak en 
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aanbod) er binnen uw organisatie uit moeten zien? 

• Wat zou het meest effectief zijn?  

Samenwerking • Verwijst u door? Wanneer en naar wie? Wat is 

taakverdeling hierin (Hoe verloopt de keten)? 

• Wie doet wat aan signalering? 

• Is er contact/overleg met andere organisaties? 

Waarover? 

• Wat zijn knelpunten met betrekking tot de 

samenwerking (bijv. hebben professionals voldoende 

handvaten/ kennis/ mogelijkheden) met andere 

organisaties en wat zijn kansen? 

• Bieden andere organisaties voldoende aanbod?  

• Wat zou de rol van de gemeente moeten zijn?  

• Samenwerking met Urk/ andere gemeenten?  

• Hoe zou de ideale situatie (qua preventie en 

samenwerking) er uit zien? Wie ontbreekt er in het 

netwerk (hier ook doorvragen waarom etc.)? 

Bereik (van 

aanbod) 

• Wordt de doelgroep voldoende bereikt?  

• Hoe kunnen we bereik vergroten (zelfde aanbod, groter 

bereik)? 

Aandachtspunten • Wat ziet de professional als voornaamste 

uitdaging/kans rond alcohol en drugsaanpak? (Stel je 

krijgt een zak met geld, waarop zou je inzetten?)  

• Wat kun je als professional zelf doen?  

• Aanbevelingen richting gemeente?  
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Bijlage 2 Vragenlijsten focusgroepen  
 
Focusgroepen jongeren NOP 
 

• Voorstellen, Introductie 
• Doel 
• Gerust stellen (GGD gaat vertrouwelijk om met de info. Ook onderling!) 
• Werkwijze toelichten: gesprek over aantal thema’s.  
• Gemiddelde leeftijd? Oudste, jongste?  
• Afkomstig uit Emmeloord of dorpen?  

 
 
Thema Alcohol en Drugs gebruik 

Wanneer heb je voor het eerst alcohol/drugs gebruikt? Wat was de 

aanleiding?  

Hoeveel alcohol/drugs gebruik je? (hoeveel in t weekend en hoeveel 

doordeweeks?) 

Wat drink je? Welke drugs gebruik je?  

Waar drink je/ gebruik je drugs? (thuis, bij vrienden, op straat, in kroeg?) 

Is het makkelijk om aan drugs te komen?  

Waarom drink je/gebruik je drugs?  

Waarom drink je/gebruik je drugs? 

Wat doet het met je? Wat zijn voor- en nadelen? Vervelende ervaringen bij 

jezelf of vrienden/anderen? 

Praat je er met je ouders over? Zijn er regels?  

Praat je er met vrienden over als er sprake is van schadelijk gebruik? 

Waar kan je terecht als je zelf een probleem hebt met alcohol of drugs, of 

als een vriend een probleem heeft? 

Ken je iemand die verslaafd was en hulp heeft gekregen? Waar kreeg hij/zij 

die hulp en hoe ging dat? Heeft het geholpen?  

Wanneer vind je dat je hulp nodig hebt?  
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Vragenlijst focusgroepen ouders  
 
Geslacht: 
Leeftijd: 
Woonplaats: 
 
Aantal kinderen: 
Leeftijd en geslacht:  
Schoolniveau:  
 
Antwoorden vertrouwelijk behandeld, wat hier gezegd is blijft hier tussen ons, zijn geen slechte 
antwoorden. Belangrijk is dat u uw mening geeft.  
 
Beginnen met een paar stellingen (zonder discussie, alleen eens, neutraal, oneens)   
 

o Het alcohol gebruik in deze gemeenten is normaal.  
o Ik vind het normaal als iemand van 15 jaar oud tijdens het uitgaan 5 glazen alcohol of 

meer drinkt  
 
Discussie adv deze vragen:  
 

o Wat vindt u een normale leeftijd om te beginnen met alcohol? 
 

o Waarom? 
 

o Wat doet u als uw kinderen al eerder alcohol willen drinken? 
 

o Wordt er binnen het gezin wel eens over alcoholgebruik gesproken?  
 

o Zijn er binnen het gezin regels/afspraken over alcoholgebruik?  
 

o Werken deze ook? 
 

o Maakt u zich wel eens zorgen over het alcoholgebruik van uw kind?  
 

o Wat vindt u ervan als uw kind indrinkt voor het uitgaan?  
 

o Heeft u wel eens vragen over alcoholgebruik?  
 

o Waar vindt u uw antwoorden? 
 

o Drinkt u zelf? En uw partner?  
 

o Drinkt u ook waar de kinderen bij zijn?  
 

o Wat is een geschikte leeftijd om met kinderen over alcoholgebruik te praten?  
 

o Wat voor rol zou de gemeente moeten hebben in de aanpak van alcohol gebruik?  
 

o Effecten gezondheid bij jongeren schadelijker dan bij volwassene?  
 

o Welke gevolgen kun je spontaan bedenken?  
 
 
Stellingen:  
 

o Ik geloof dat je als ouder kunt voorkomen dat je kind veel alcohol gaat drinken  
o Pas als jongeren zoveel alcohol drinken dat ze er aangeschoten of dronken van worden 

is het schadelijk voor hen.  
 
 



Bijlage 3 Interventies in schema 
 
Interventie Omschrijving Doel Doelgroep Passend bij factor 

Leefstijl Het programma biedt lesmateriaal en trainingen 

voor het basisonderwijs, voor de onderbouw van 

het voortgezet onderwijs, voor de bovenbouw van 

het voortgezet onderwijs, voor ROC en voor 

buitenschoolse activiteiten. 

Om opbouwend sociaal gedrag, 

weerbaarheid en positieve 

betrokkenheid van kinderen en 

jongeren thuis, op school, bij 

vrienden en in de gemeenschap te 

stimuleren. 

Leerlingen (4 t/m 18 jaar) Betreft: inrichting van de omgeving, 

voorlichting & educatie. 

Passend bij: 

• Maatschappelijke normen 

• Persoonlijke motivatie en intentie 

Alcoholmati

ging Jeugd 

in de 

Achterhoek 

Het project kent zes uitgangspunten: 1) 

vindplaatsgericht werken, 2) brede aanpak, 3) 

samenwerking, 4) integraal beleid op 

gemeenteniveau, 5) aansluiting bij landelijk 

beleid, 6) lange adem. De interventie richt zich op 

plekken waar jongeren komen en waar alcohol 

een rol speelt. Dit zijn de settings thuis, straat, 

school, sportverenigingen, uitgaansgelegenheden 

en jeugd- en jongerenwerk. Per setting zijn 

activiteiten gekozen op het vlak van voorlichting, 

regels/regelgeving en handhaving. De activiteiten 

zijn verdeeld onder de samenwerkingspartners en 

de uitvoering gebeurt planmatig. 

Alcoholmatiging onder jongeren 

van 10 tot 18 jaar bevorderen 

waardoor de negatieve effecten 

van alcoholgebruik worden 

verminderd. 

Jongeren in diverse 

setting (10 t/m 18 jaar) 

Betreft: inrichting van de omgeving, 

regelgeving & handhaving, voorlichting 

& educatie. 

Passend bij: 

• Maatschappelijke normen 

• Persoonlijke motivatie en intentie 

• De beschikbaarheid van alcohol  (aanbod)  

• De mate van toezicht of sociale controle 

De gezonde 

school en 

genotmidde

len (DGSG) 

DGSG is een preventieprogramma over alcohol, 

roken en drugs voor op middelbare scholen. Het 

bestaat uit 4 onderdelen: voorlichtingslessen, het 

betrekken van ouders, het opstellen van een 

genotmiddelenreglement en het signaleren en 

begeleiden van leerlingen die (problematisch) 

middelen gebruiken. 

DGSG vermindert of voorkomt 

middelengebruik bij leerlingen. De 

school ontwikkelt een 

samenhangend beleid met 

aandacht voor lessen over alcohol, 

tabak en drugs; ouderparticipatie; 

een genotmiddelenreglement; en 

Middelbare scholieren (12 

t/m 18 jaar) 

Betreft: inrichting van de omgeving, 

regelgeving & handhaving, voorlichting 

& educatie. 

Passend bij: 

• Maatschappelijke normen 

• Persoonlijke motivatie en intentie 

• De mate van toezicht of sociale controle 
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zorg voor leerlingen met 

problemen. 

Open en 

Alert - 

alcohol- en 

drugspreve

ntie in de 

jeugd 

Open en Alert richt zich op alcohol- en 

drugspreventie in risicosettings. Het programma 

berust op twee peilers: ontwikkeling van een 

alcohol- en drugsbeleid en 

deskundigheidsbevordering voor professionals. 

Het realiseren van een open en 

alerte houding bij professionals in 

risicosettings tegenover alcohol en 

drugs en de (jonge) mensen die 

dit gebruiken. 

Jongeren in 

welzijnsinstellingen (12 

t/m 18 jaar) en 

professionals  

Betreft: inrichting van de omgeving, 

regelgeving & handhaving, voorlichting 

& educatie. 

Passend bij: 

• Maatschappelijke normen 

• Persoonlijke motivatie en intentie 

• De mate van toezicht of sociale controle 

Barcode - 

omgaan 

met alcohol 

en drugs in 

de horeca 

Een 4-uur durende cursus Barcode. - Omgaan met 

alcohol en drugs in de horeca leren medewerkers 

van horecabedrijven wat zij kunnen doen om 

riskant gebruik van alcohol en drugs te 

voorkomen of te beperken. 

Personeel van 

uitgaansgelegenheden voor 

jongeren wil en kan een bijdrage 

leveren aan het voorkomen van 

riskant gebruik van alcohol en 

drugs en het beperken van 

eventuele negatieve gevolgen voor 

de gebruiker en diens omgeving. 

Managers en personeel 

van horecagelegenheden 

Betreft: inrichting van de omgeving, 

regelgeving & handhaving, voorlichting 

& educatie. 

Passend bij: 

• De beschikbaarheid van alcohol  (aanbod)  

• De mate van toezicht of sociale controle 

Haltafdoeni

ng Alcohol/ 

Meer dan 

een biertje 

Een vroeginterventie voor jongeren tussen 12-18 

jaar die zijn opgepakt door de politie vanwege het 

plegen van een strafbaar feit onder invloed van 

alcohol. De jongere zal door middel van een 

leeropdracht bij een Instelling voor 

Verslavingszorg bewust worden gemaakt van de 

gevolgen van het alcoholgebruik. Ook de ouders 

worden betrokken bij de interventie (middels 

ouderbijeenkomst). 

Het hoofddoel van de interventie is 

het bevorderen van 

alcoholmatiging bij jongeren 

tussen 12-18 jaar waardoor de 

negatieve effecten van 

alcoholgebruik, zoals vernieling en 

vandalisme worden verminderd. 

Daarnaast tracht de interventie de 

kennis van jongeren ten aanzien 

van de effecten van alcoholgebruik 

te vergroten, evenals het 

bewustzijn ten aanzien van het 

Jongeren (12-18 jaar) en 

ouders/opvoeders 

Betreft: regelgeving & handhaving, 

voorlichting & educatie. 

Passend bij: 

• Maatschappelijke normen 

• Persoonlijke motivatie en intentie 
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eigen gebruik. 

 

Preventie 

Alcoholgebr

uik 

Scholieren 

(PAS) 

De interventie bestaat uit een ouderinterventie en 

een leerlingeninterventie. De ouderinterventie 

omvat drie onderdelen: 1. Een korte presentatie 

(15-20 minuten) op de 1e ouderavond van 

leerjaar 1, 2 en 3 (VO) over de risico's van 

vroegtijdig alcoholgebruik en de rol van ouders 

hierin; 2. De mogelijkheid om samen met ouders 

afspraken te maken rondom het alcoholgebruik 

van hun kind. 3. Ouders ontvangen een folder en 

een brief met een samenvatting van de 

ouderavond en de gemaakte afspraken. De 

leerlingeninterventie bestaat uit: 1. 4 digitale 

lessen over alcohol in leerjaar 1. In de digitale 

lessen kunnen leerlingen opdrachten maken, 

filmpjes en animaties bekijken en vragen 

beantwoorden. Ook kunnen zij meningen en 

ervaringen uitwisselen via 'Discuz' (forum). 2. Eén 

herhalingsles op papier in leerjaar 2. 

Uitstellen van het alcoholgebruik 

onder jongeren door: 1) ouders te 

motiveren om regels te stellen en 

2) door zelf-controle en een 

gezonde attitude ten aanzien van 

alcoholgebruik bij jongeren te 

ontwikkelen. 

 

Leerlingen middelbare 

school en hun 

ouders/opvoeders 

Betreft: regelgeving & handhaving, 

voorlichting & educatie. 

Passend bij: 

• Maatschappelijk normen 

• Persoonlijke motivatie en intentie 

• De mate van toezicht of sociale controle 

Op tijd 

voorbereid 

Een digitaal leerproject dat leerlingen van de 

basisschool voorbereidt op het omgaan met 

alcohol en roken. Het richt zich op kennis, houding 

en gedrag. Het is de start van een doorlopende 

leerlijn ten aanzien van de preventie van alcohol 

en roken in het voortgezet onderwijs. De 

leerlingen werken binnen het project 'Op tijd 

voorbereid' aan de thema's roken en alcohol. Het 

digitale programma neemt ongeveer 30 minuten 

Voorkomen dat leerlingen uit 

groep 8 van het basisonderwijs 

gaan roken. Zo lang mogelijk 

uitstellen van het moment waarop 

leerlingen uit groep 8 alcohol gaan 

drinken, uitgangspunt hierbij is 

'geen alcohol onder de 16 jaar.' 

Leerlingen van het 

voorgezet onderwijs 

Betreft: voorlichting & educatie. 

Passend bij: 

• Maatschappelijk normen 

• Persoonlijke motivatie en intentie 
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per thema in beslag. De leerkracht kan zelf 

bepalen wanneer hij zijn leerlingen met het 

project laat werken. Daarnaast zijn er twee 

standaard groepsopdrachten, die de leerkracht 

klassikaal met de leerlingen uitvoert. Samen 

nemen deze groepsopdrachten ongeveer 50 

minuten in beslag. De tijdsinvestering van de 

optionele verwerkings- en groepsopdrachten 

bepaalt de leerkracht naar eigen inzicht. De 

leerkracht maakt naar eigen keuze gebruik van de 

optionele groepsopdrachten. 

Moti-4 Moti-4 is een geïndiceerd preventieaanbod 

bestaande uit 4 gesprekken dat wordt uitgevoerd 

door een verslavingspreventiemedewerker met 

jongeren individueel. Het uiteindelijke doel is om 

het verder ontwikkelen van problematisch gebruik 

te voorkomen en waar mogelijk terug te dringen. 

Het aanbod is ontwikkeld naar aanleiding van de 

behoefte aan een laagdrempelig vroegtijdig 

interventieaanbod bij middelengebruik door 

jongeren. 

Terugdringen van beginnend 

problematisch 

middelengebruik/gokgedrag/game

gedrag. Verslaafde jongeren 

motiveren tot inschrijven bij de 

verslavingshulpverlening, met een 

goede overdracht aan collega’s 

van verslavingshulpverlening. 

Subdoelen van de interventie: - 

Jongere krijgt inzicht in eigen 

gebruik. - Jongere krijgt meer 

kennis over het middel en 

gevolgen van gebruik. - Jongere 

denkt na over wat hij wil met zijn 

gebruik (bewustwording). - 

Jongere krijgt handvatten om nu 

of in toekomst zijn gebruik te 

verminderen of zelfs ermee te 

Jongeren van 12 t/m 24 

jaar en hun 

ouders/opvoeders 

Betreft: voorlichting & educatie, 

ondersteuning. 

Passend bij: 

• Persoonlijke motivatie en intentie 
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stoppen. (zoals concreet plan van 

aanpak op papier). - Jongere 

verbeterd vaardigheden die 

beschermend werken (tot 

ontspannen, sociale vaardigheden, 

weerbaarheid). - Jongere is 

versterkt in zelfvertrouwen. - 

Jongere werkt aan alternatief 

gedrag en stelt zichzelf 

motiverende doelen (bv. opleiding, 

bijbaantje, lid worden van 

sportclub). - Verwijzer/ouders 

worden kundiger in begeleiden van 

de jongere. 

Homeparty De Homeparty biedt opvoedingsondersteuning 

m.b.t. alcohol en drugs aan ouders met kinderen 

van 10-16 jaar. De Homeparty is een 

groepsbijeenkomst die thuis bij ouders uitgevoerd 

wordt en duurt maximaal 2 uur. In de bijeenkomst 

krijgen ouders: -opvoedingstips hoe met alcohol 

en/of drugs in de opvoeding om te gaan; - tips om 

alcohol en drugs met hun kind bespreekbaar te 

maken; - oefening met ouder-kind gesprekken; - 

feitelijke en betrouwbare kennis over alcohol en/ 

of drugs; - stimulans om hun informatiezoekend 

gedrag te vergroten t.a.v. alcohol en/of drugs; -

informatie over de verslavingszorg en haar 

ondersteuningsaanbod. Aan de hand van de wens 

en behoefte van de deelnemers stelt de 

De homeparty is een 

laagdrempelige interventie voor 

moeilijk bereikbare autochtone en 

allochtone ouders van kinderen in 

de leeftijd 10 - 16 jaar over 

alcohol en/of drugs in de 

opvoeding. 

Ouders/opvoeders van 

kinderen van 10 t/m 16 

jaar. 

Betreft: ondersteuning. 

Passend bij: 

• Maatschappelijk normen 

• Persoonlijke motivatie en intentie 
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voorlichter het programma samen. 
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Bijlage 4 Beïnvloeding van verschillende factoren rond alcohol en 
drugsgebruik 
 
De beïnvloeding van maatschappelijke normen 
Er zijn vele lokale en regionale voorbeelden beschikbaar op het terrein van voorlichting en 
communicatie. De wijze waarop een gemeente regelgevende bevoegdheden uitoefent op grond 
van de Drank- en Horecawet. 
 
De beïnvloeding van persoonlijke motivatie en intentie 
Het effect van voorlichting op de normen van (potentiële) drinkers moet niet worden overschat, 
zeker niet bij jongeren die een leeftijd hebben waarop experimenteren heel gewoon is 
(puberleeftijd). Voorlichting heeft vaak pas effect in combinatie met andere interventies, zoals 
toezicht en een beperkte beschikbaarheid van alcohol. Toch mag voorlichting zeker niet 
overgeslagen worden, al was het maar om betrokkenen te informeren over de achtergronden 
van maatregelen en draagvlak te creëren voor het beleid. 
 
De directe omgeving van (potentiële) drinkers kan worden beïnvloed via bijvoorbeeld de ouders. 
Zij vormen de belangrijkste doelgroep van alcoholpreventie bij jongeren omdat zij tijdens de 
opvoeding normen bijbrengen, vaak degenen zijn die het eerste drankje aanbieden én een taak 
hebben in het uitoefenen van toezicht. In het ideale geval voelen ouders zich gesteund door een 
omgeving die oog heeft voor gezond gedrag van de jeugd. 
Gelijke behandeling vraagt om integrale benadering 
Het is van groot belang dat ouders en omgeving kinderen op dezelfde manier tegemoet treden - 
ongeacht de rol die iemand speelt. Een barvrijwilliger in een sportkantine die thuis zijn zoon 
verbiedt om voor zijn 16e te drinken, moet niet de tap openzetten voor een B-elftal met 15-
jarigen. Die gelijke behandeling is alleen mogelijk in een integrale benadering, met de inzet van 
veel verschillende partijen die afspraken maken over één gezamenlijke boodschap. Het is voor 
alle aanbieders van drank een extra steun in de rug als ze weten dat andere aanbieders dezelfde 
normen en hetzelfde gedrag vertonen. Deze afspraken kunnen vastgelegd worden in een 
convenant met bijvoorbeeld horeca, sportverenigingen, scholen of supermarkten (zie: inrichting 
van de omgeving). 
 
De mate van beschikbaarheid en (sociale) controle 
Uit onderzoek blijkt dat een beperkte beschikbaarheid van alcohol en het uitoefenen van 
(sociale) controle het meeste effect sorteren op alcoholgebruik. Voorbeelden van dergelijke 
maatregelen zijn: een minimumleeftijd voor verkoop, blaastesten in het verkeer, accijnzen en 
verkoopverboden. Voor het invoeren of intensiveren van deze maatregelen is publiek draagvlak 
noodzakelijk. Beïnvloeding van maatschappelijke en individuele normen, onder meer door 
voorlichting en sociale marketing, is ook hier dus van groot belang. 

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik en handel in drugs in de gemeente Noordoostpolder 
GGD Flevoland & Intraval    2011 

 

75 

http://www.loketgezondleven.nl/settings/gezonde-gemeente/alcohol/een-mix-van-interventies/voorlichting-en-educatie/
http://www.loketgezondleven.nl/settings/gezonde-gemeente/alcohol/een-mix-van-interventies/voorlichting-en-educatie/
http://www.loketgezondleven.nl/settings/gezonde-gemeente/alcohol/een-mix-van-interventies/inrichting-van-de-omgeving/
http://www.loketgezondleven.nl/settings/gezonde-gemeente/alcohol/een-mix-van-interventies/inrichting-van-de-omgeving/


Bijlage 5 Itemlist sleutelinformanten drugshandel Noordoostpolder 
(veldwerk) 
 
 
De gemeente Noordoostpolder wil graag meer inzicht in de aard en omvang van de handel in 
drugs in Noordoostpolder. De gemeente heeft INTRAVAL gevraagd hiernaar een onderzoek uit te 
voeren. Daarvoor worden naast het opvragen van registratiegegevens interviews gehouden met 
sleutelinformanten. Verder vindt veldwerk in Emmeloord plaats, waarbij ook met jongeren zelf 
wordt gesproken. 
 
1. Achtergrond respondent (kort) 
a. Functie? Sinds wanneer? 
b. Op welke wijze betrokken bij jongeren Emmeloord? 
 
2. Aard en omvang middelengebruik 
a. Op hoeveel jongeren heeft u zicht in Emmeloord? Wat voor jongeren zijn dat in het 

algemeen? 
b. Waar houden deze jongeren zich voornamelijk op? 
c. Hoeveel van deze jongeren gebruiken soft/harddrugs en/of alcohol? Kunt u zo goed 

mogelijk aangeven: 
- soort en hoeveelheden (softdrugs, harddrugs, alcohol) die ze gebruiken; 
- plaats, wijze en tijdstip van gebruik (ontmoetingsplekken, scholen, winkelcentra, 

weekend en door de week); 
- koopgedrag (wel/niet zelf kopen, locaties, frequentie); 
- kenmerken gebruikers (geslacht, leeftijd, woonwijk, financiering van gebruik, 

bevolkingsgroep, beginleeftijd, opleiding/werk, gebruikssetting). 
d. Veroorzaken deze jongeren ook overlast? Zo ja, op welke wijze? In hoeverre hangt de 

overlast samen met middelengebruik (gedrag, stank, geluid, ruzie, aantrekkingskracht 
dealers en andere jongeren)? 

e. Zijn deze jongeren betrokken bij de handel in drugs? Zo ja, op welke wijze? 
f. In hoeverre maakt u zich zorgen om het middelengebruik van deze jongeren? Waarom 

wel/niet? 
g. Heeft u wel eens contact met andere instellingen/organisatie waarbij het middelengebruik 

van jongeren ter sprake komt? Zo ja, welke instellingen/organisaties en op welke wijze?  
h. Zijn er plekken of instanties waar de jongeren terecht kunnen voor eventuele hulp bij 

(problematisch) middelengebruik? Welke preventieve maatregelen worden er getroffen in de 
wijk? 

i. Maken de jongeren ook gebruik van (jeugd)voorzieningen in de wijk? Zo ja, welke? Waarom 
wel/niet? Welke rol speelt middelengebruik hierbij? 

j. Bent u op de hoogte van verkoopadressen c.q. verkoopplekken van soft- en/of harddrugs in 
Emmeloord? Zo ja, zou u kunnen aangeven om hoeveel het gaat en waar deze zich 
ongeveer bevinden? In hoeverre maken jongeren gebruik van deze verkooppunten? 

 
3. Vergelijking elders 
a. Komt u ook in aanraking met jongeren elders in Noordoostpolder of Urk? Zo ja, waar en op 

welke wijze? 
b. Hoe zou u het middelengebruik onder de jongeren op die locaties c.q. in die wijken 

beoordelen in vergelijking met Emmeloord? 
c. Heeft u een verklaring voor eventuele verschillen? 
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Bijlage 6 Studie naar drugs in de gemeente Noordoostpolder 
Itemlijst jongeren (veldwerk) 
 
 
Introductie 
De laatste tijd doen zich allerlei verhalen de ronde over jongeren en drugs. De gemeente heeft 
ons gevraagd daar meer inzicht in te bieden. Belangrijk is voor ons om ook jongeren zelf aan het 
woord te laten. Wij werken bij een onderzoeksbureau uit Groningen dat soortgelijke 
onderzoeken in het hele land uitvoert (o.a. Rotterdam, Groningen). NB: Onder de gemeente 
Noordoostpolder vallen: Emmeloord, Marknesse, Ens, Luttelgeest, Nagele, Tollebeek , Rutten, 
Creil, Kraggenburg, Bant, Espel en Schokland. 
 
1.   Achtergrond respondent  
1.1 Leeftijd 
1.2 Geslacht 
1.3 Welk deel van Noordoostpolder woon je? 
1.4 Gebruik je wel eens softdrugs (blowen) of harddrugs? Combigebruik? 
 
2.  Aard gebruik en overlast 
2.1 Wat voor soort softdrugs/harddrugs gebruik je? 
2.2 Hoe vaak? Hoe vaak in de afgelopen 4 weken? Hoeveel joints/pillen/gram gemiddeld per 

keer? 
2.3  Waar doe je dat dan meestal (binnen of buiten)? Is dat dan in de gemeente 

Noordoostpolder of daarbuiten?  
2.4  Als softdrugs/harddrugs in openbare ruimte, ook idee dat omwonenden overlast ervaren? 

Wat voor soort overlast (stank, geluid, ruzies, aantrekkingskracht dealers, vandalisme, 
bewoners die zich geïntimideerd voelen)? 

2.5  Wel eens autogereden na gebruik soft- of harddrugs? Waarom wel of waarom niet? 
 
3.  Verkrijgbaarheid    
3.1  Waar koop je het? Softdrugs/ harddrugs (vrienden, via via, huisdealer, straatdealer, 

bezorgservice, coffeeshop, zelfkweek, etc). Als van een vriend: hoe komt hij/zij hier dan 
aan?  

3.2  Is dit in de gemeente Noordoostpolder of daarbuiten? Indien softdrugs daarbuiten: welke 
steden?  

3.3  Als je softdrugs/harddrugs wilt kopen in de Noordoostpolder (en dus niet in andere 
steden), zijn deze dan makkelijk of moeilijk verkrijgbaar? 

3.4  Is wel eens softdrugs of harddrugs aangeboden in de Noordoostpolder? Waar? (bij 
vrienden, op straat, uitgaansleven)? 

3.5  Hoe veel actieve panden/straatdealers/bezorgers in de gemeente Noordoostpolder ken je 
waar je softdrugs/harddrugs kunt kopen? 

3.6  Aan wie wordt bij deze verkooppunten volgens jullie soft- of harddrugs verkocht?  
3.7  Heb je zelf wel eens (soft en-of hard)drugs verhandeld/verkocht? Wanneer? Waar (ook in 

Noordoostpolder)? Hoe? Voor wie? Aan wie? 
 
4.  Achtergrondvragen 
4.1 Welke school / opleiding doe je/heb je gedaan? Startkwalificatie? 
4.2 Werk je? Hoeveel? Verdiensten? 
4.3 Met wie woon je thuis?  
4.4 Nationaliteit? Etniciteit?  
 
5.      Netwerkvragen 
5.1    Zou je ons kunnen vertellen op welke plekken in de Noordoostpolder we in contact kunnen 

komen met andere  gebruikers van of handelaren in drugs? 
5.2    Zou je ons in contact kunnen brengen met enkele drugsgebruikers die je kent? 
 
Dit is het einde van het gesprek! Hartelijk bedankt voor de tijd! Heb je nog 
opmerkingen of aanvullingen? 
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