
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

 

In onze brief van 3 november 2021, in antwoord op de vragen die zijn gesteld door de 

heer R. Bolle van het CDA (ex art. 38 RvO), hebben wij de toezegging gedaan een 

rioolwateronderzoek uit te voeren naar het gebruik van drugs en de raad te informeren 

over de uitkomst. In deze brief informeren wij u ver de resultaten van het onderzoek 

dat inmiddels is uitgevoerd. Bijgaand treft u het rapport aan dat wij hebben ontvangen 

van Kiwa Water Research Watercycle Research Institute (KWR).  

   

Opzet en verloop van het onderzoek 

KWR heeft in de periode van 9 maart tot en met 15 maart 2022 het rioolwater van de 

gemeente Groningen onderzocht door rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) 

Garmerwolde te bemonsteren. Deze RWZI geeft een nagenoeg compleet beeld van 

alle inwoners van Groningen (97,4%). Het overige percentage betreft rioolwater uit de 

voormalige gemeente Loppersum (2,35%) en andere gemeenten. In de meetperiode 

waren er geen bijzondere evenementen waardoor het zeer aannemelijk is dat het 

gemeten drugsgebruik niet afwijkt van het huidige standaard-gebruik. 

 

KWR meet drugsresten in het rioolwater. De onderzochte drugs zijn cocaïne, 

methamfetamine (crystal meth), MDMA (ecstasy), amfetamine (speed), THC-COOH 

(cannabis) en de som van 3- en 4-MMC. In de verantwoording van het onderzoek 

geeft KWR aan dat na het gebruik een deel van die gebruikte drugs wordt 

uitgescheiden of omgezet in een omzettingsproduct, die kunnen worden 

teruggevonden in het rioolwater. Zo is niet de gehele drugsconsumptie in Groningen in 

kaart te brengen met dit rioolwateronderzoek. De berekende aangetroffen drugsresten 

zijn een representatieve schatting van de daadwerkelijke totale consumptie van de 

gemeten drugs.  
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Uitkomst en duiding onderzoek 

Uit het onderzoeksrapport komen drie opvallende zaken naar voren:  

 

• er is sprake van (zeer) fors cocaïnegebruik in vergelijking met de andere 

gemeten gemeenten;  

• ook het gebruik van 3- en 4-MMC is (zeer) hoog ten opzichte van de andere 

gemeten gemeenten;  

• in Groningen wordt het meeste cannabis gebruikt van alle gemeten gemeenten. 

 

Deze resultaten zijn zorgelijk. We zien dat de norm omtrent drugsgebruik aan het 

verschuiven is; dat drugsgebruik normaler wordt gevonden. Het lijkt een breder 

wordende groep aan te spreken, waaronder veel jongeren en studenten. Om een 

completer beeld te krijgen is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in het aantal 

gebruikers, welke doelgroepen gebruiken, op welke locaties er gebruikt wordt en wat 

de omvang is van de lokale drugsmarkt. Mede daarom zijn wij in gesprek gegaan met 

verschillende ketenpartners zoals de politie, GGD, VNN en WIJ. Uit deze gesprekken 

komt naar voren dat het cijfermatige beeld ook hun eigen indruk en ervaringen 

bevestigt. De opvatting dat de uitkomsten van het rioolwateronderzoek zorgelijk zijn 

wordt door alle partijen gedeeld.  

 

De normalisering van drugsgebruik vormt, naast een risico voor de (volks)gezondheid, 

een gevaar voor een veilige samenleving omdat het gepaard gaat met ondermijnende 

drugscriminaliteit. Deze resultaten ondersteunen en verrijken het beeld dat naar voren 

komt in het rapport ‘Groningse Praktijken’1. Hieruit blijkt dat we voor een belangrijke 

en noodzakelijke opgave staan om ondermijnende criminaliteit in onze gemeente terug 

te dringen.  

 

Vervolg 

Het voorliggende onderzoek bevestigt dat Groningen een grote afzetmarkt is voor de 

(ver)koop van drugs. Samen met onze ketenpartners werken we aan een verdieping 

van dit beeld door het onderzoek te verrijken met informatie uit de praktijk en 

gegevens uit de Gezondheidsmonitor van de GGD. Er wordt bekeken welke 

mogelijkheden er op het gebied van preventie liggen om het gebruik terug te dringen. 

We nemen de uitkomsten van het onderzoek verder mee in de vervolgaanpak op het 

rapport van Tops en van der Torre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Onderzoeksrapport-Groningse-

praktijken.pdf  

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Onderzoeksrapport-Groningse-praktijken.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Onderzoeksrapport-Groningse-praktijken.pdf


Volgvel 2 

 

Dat rapport en de aanpak bespreken we op 14 september 2022 in een werksessie met 

uw raad.  

 

We 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


