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Betreft 
 Collegebrief

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Uitkomsten rioolwater onderzoek naar drugsgebruik in Groningen (7 september 2022), Uitkomsten-
rioolwater-onderzoek-naar-drugsgebruik-in-Groningen

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Abele Kamminga – Bestuursadviseur (BGM), 06-55420161, abele.kamminga@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Het Kiwa Water Research Watercycle Research Institute (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. De onderzochte drugs zijn 
cocaïne, methamfetamine (crystal meth), MDMA (ecstasy), amfetamine (speed), THC-COOH 
(cannabis) en de som van 3- en 4-MMC. 

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.

Wijze van behandeling 
Optie 2: Meningsvormend

Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 
meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op 
het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. 
Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het 
college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde 
lijn. De voorzitter kan tot besluit van deze sessie, ten behoeve van agendering in de volgende 
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Voor deze meningsvormende sessie is 60 minuten beschikbaar. Er wordt wel gebruik gemaakt van 
spreektijden. De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 3 minuten, exclusief 
interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid van meerdere insprekers, de 
spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.
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Reden voor de keuze voor conform c.q. meningsvormend (indien van
toepassing)
Drugsgebruik is voor sommige politieke partijen een heikel punt, waardoor uitkomsten van dit soort 
onderzoeken een discussie kan opleveren over het drugsbeleid van de gemeente.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier: Drugsbeleid

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/02-Programma-2-Leefomgeving-en-Veiligheid/deelprogramma-Veiligheid-algemeen-bestuurlijk/Drugsbeleid
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