
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heer R. Bolle van 

het CDA gestelde vragen ex art. 38 RvO over rioolwateronderzoek drugs. De 

brief van de vragensteller treft u als bijlage aan. 
 

1. Is het college het met het CDA eens dat het drugsgebruik in Groningen 

steeds normaler lijkt te zijn geworden en in hoeverre maakt het college zich 

daar zorgen over?  

 

Het college maakt zich zorgen over het drugsgebruik onder jongeren. Uit 

landelijke cijfers blijkt vooralsnog niet dat het gebruik toeneemt. We monitoren 

samen met het RIVM de trends.  

 
 

2. Kan het college aangeven hoe de situatie in Groningen is? Wat zijn de 

cijfers betreft drugsgebruik- en criminaliteit in Groningen (anders dan de 

reeds bekende cijfers van het CBS)? Hoe verhouden deze cijfers zich ten 

opzichte van andere grote steden? Hoe verhouden deze cijfers zich tot vijf 

tot tien jaar geleden?  

 

Om inzicht te krijgen in het drugsgebruik onder jongeren, maken we gebruik 

van het landelijk onderzoek van het RIVM. In de bijlage is de informatie 

opgenomen over het drugsgebruik in de gemeente Groningen. Waar de 

informatie beschikbaar is, is een vergelijking met andere regio’s gemaakt. Uit 

deze cijfers blijkt niet dat er sprake is van een stijging van het gebruik.  
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Ook is in de bijlage een overzicht van de politie opgenomen van geregistreerde 

drugsmisdrijven  over de afgelopen jaren in Groningen en andere grote 

gemeenten.  

   

3. De nota drugsbeleid dateert uit 2016, ziet het college noodzaak om deze 

nota te actualiseren?  

 

In 2022 volgt een actualisatie van de nota drugsbeleid. In de eerste plaats 

vanwege de deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Bij deze 

actualisatie nemen we recente inzichten over het gebruik mee en zullen waar 

nodig relevante onderdelen actualiseren.  

  

4. Zijn er gegevens bekend over de hoeveelheid drugsgebruik zoals af te 

meten aan de  aanwezigheid van concentraties drugs in het Gronings 

rioolwater? Zo ja, hoe verhouden deze cijfers zich tot tien jaar geleden? Zo 

nee, waarom niet en is het college bereid om periodiek de aanwezigheid 

van drugs te laten meten in het rioolwater door  bijvoorbeeld KWR?  

 

Er zijn bij ons geen gegevens bekend over de aanwezigheid van concentraties 

drugs in het Gronings rioolwater.  In 2022 zullen wij dit onderzoek laten 

uitvoeren. Uw raad wordt daarover geïnformeerd. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 


