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Beste mevrouw Van Lindenberg-Hess, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke 
vragen gesteld over Big Brown Data. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Deelt het college de zorg van het CDA dat het drugsgebruik in Stichtse Vecht steeds 
normaler lijkt te zijn geworden? 
 
Antwoord 1 
Drugsgebruik is in algemene zin zorgelijk en behoeft aandacht vanuit preventie en 
repressie. In Stichtse Vecht is er geen sprake van een toegenomen zorgelijke situatie 
omtrent drugsgebruik.  
 
Vraag 2 
Wat is het beeld dat het college heeft van de drugsverslavingsproblematiek in onze 
gemeente, bijvoorbeeld vanuit gesprekken met zorginstellingen. 
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Antwoord 2 
Voor het beeld van drugsgebruik in Stichtse Vecht baseert het college zich op de 
Gezondheidsmonitor van de GGD regio Utrecht. Hieruit blijkt dat het gebruik in Stichtse 
Vecht onder jongvolwassenen nagenoeg gelijk is met de regionale ontwikkeling. Voor het 
beeld van de drugsverlavingsproblematiek in Stichtse Vecht zijn geen cijfers bekend. 
 
Vraag 3 
Zijn er gegevens bekend over de hoeveelheid drugsgebruik, zoals af te meten aan de 
aanwezigheid van concentraties drugs in het rioolwater van onze gemeente? Zo ja, hoe 
verhouden deze cijfers zich tot tien jaar geleden? 
 
Antwoord 3 
Voor Stichtse Vecht zijn geen gegevens bekend over drugsgebruik, verkregen door het 
uitvoeren van metingen in het rioolwater. Wij baseren ons beeld op de 
Gezondheidsmonitor van de GGD regio Utrecht; zie antwoord 2. 
 
Vraag 4 
Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot buurtgemeentes en/of gemeentes van vergelijkbare 
grootte? 
 
Antwoord 4 
Niet van toepassing; zie antwoord 3. 
 
Vraag 5 
Zo nee, wat maakt dat deze gegevens niet bekend zijn? 
 
Antwoord 5 
Wij baseren ons beeld op de Gezondheidsmonitor van de GGD regio Utrecht. Er is tot op 
heden geen aanleiding geweest om opdracht te geven voor het uitvoeren van metingen ten 
behoeven van de concentratie drugs in rioolwater. 
 
Vraag 6 
Is het college bereid om periodiek de aanwezigheid van drugs te laten meten in het 
rioolwater door een wateronderzoeksinstituut als KWR, teneinde een op gegevens van 
drugsgebruik gebaseerde aanpak van drugsproblematiek te kunnen ontwikkelen? 
 
Antwoord 6 
De aanpak van drugsproblematiek bevat verschillende aspecten. Als het om de aanpak 
van drugshandel, -productie of -overlast gaat is de indicatie waar drugs wordt gebruikt in 
mindere mate leidend voor de aanpak. Om tot een strafrechtelijke of bestuursrechtelijke 
aanpak te komen dienen situaties feitelijk te worden waargenomen.   
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Het rioolwateronderzoek kan als middel ondersteunend zijn om tot een preventieve aanpak 
van middelengebruik te kunnen komen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat een 
rioolonderzoek slechts beperkt inzicht geeft in het drugsgebruik in een bepaald gebied (dit 
kan een enkele veelgebruiker zijn of meerdere lichte gebruikers) en een eventuele 
preventieve aanpak die daarop stoelt. De beperkte handelingsperspectieven die het 
rioolonderzoek biedt, maakt dat het college niet voornemens is om dit middel te gebruiken. 
Bovendien is het beeld dat wij verkrijgen uit de Gezondheidsmonitor van de GGD regio 
Utrecht toereikend. 
 
Vraag 7 
Zijn er gegevens bekend over de frequentie en ernst van dumpingen van drugsafval in 
Stichtse Vecht? Wat zijn de gemiddelde jaarlijkse kosten van het opruimen van gedumpt 
drugsafval in onze gemeente? 
 
Antwoord 7 
De kosten voor het opruimen van gedumpt drugsafval variëren enorm. Dit hangt mede af 
van de wijze waarop drugsafval wordt aangetroffen. Door een gespecialiseerd bedrijf 
worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd, zoals een verkennend onderzoek, het 
treffen van veiligheidsmaatregelen en transport. Afhankelijk van de schade aan het milieu 
dienen er nog herstel- of saneringswerkzaamheden plaats te vinden. Ter indicatie heeft het 
gedumpte drugsafval bij het drugslab in Kockengen in 2020 ruim €65.000 gekost. Bij 
dergelijke kosten wordt altijd gekeken naar mogelijkheden om de kosten op de veroorzaker 
of de eigenaar te verhalen. 
 
Vraag 8 
Hoe groot en ernstig is de milieuschade die dumpingen van drugsafval bewerkstelligen in 
natuurgebieden van onze gemeente? 
 
Antwoord 8 
De mate waarop drugsafval milieuschade veroorzaakt verschilt per dumping. Het hangt af 
van de wijze waarop het drugsafval gedumpt of geloosd wordt. Als blijkt dat een grote 
hoeveelheid drugsafval in de bodem terecht is gekomen, dan kan de impact enorm zijn. 
Enkele voorbeelden van de schade: de natuur lijdt hieronder, dieren die in de bodem leven 
kunnen sterven of vegetatie wordt aangetast. 
 
Vraag 9 
Welke organisaties dragen de kosten voor het opruimen van de drugsdumpingen en van 
de door de dumping veroorzaakte milieuschade? En worden er ook kosten verhaald op 
privépersonen? 
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Antwoord 9 
Voor het opruimen van drugsdumpingen en het herstellen van de milieuschade kan de 
gemeente bestuursdwang toepassen. De kosten die gemoeid zijn met het toepassen van 
bestuursdwang kan de gemeente verhalen op de eigenaar van het perceel. Hierbij dient 
aangetoond te worden dat de betreffende eigenaar redelijkerwijs weet had kunnen hebben 
van de overtreding van het milieudelict, in dit geval de drugsdumping. Waar mogelijk 
worden de kosten verhaald op de eigenaar van het perceel, maar in de praktijk is het dus 
mogelijk dat de gemeente de kosten draagt voor de drugsdumping en de veroorzaakte 
schade aan het milieu.  
 
Particulieren met schade als gevolg van illegaal gedumpt drugsafval krijgen de kosten van 
het opruimen voor 100% vergoed middels een subsidie van de Rijksoverheid. Indien 
kosten van bestuursdwang niet op particulieren verhaald kunnen worden, kunnen 
gemeenten als mede-overheid van de Staat tot 2025 een compensatie van 50% krijgen 
voor de financiële schade van het opruimen van drugsafvaldumpingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen 
besluit, 
 
 
Dorien van den Berg 
Directeur Domein Samen Leven 
 
 

Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl 
If you don’t understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl 

mailto:info@stichtsevecht.nl
mailto:info@stichtsevecht.nl
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Raadsvragen 
Onderwerp 

 
Big brown data  

Inleiding 
 

Geacht college, 
 
Aan drugs ligt een onderwereld ten grondslag 
met geweld en intimidatie. De productie van 
drugs leidt daarnaast tot giftige dumpingen 
van drugsafval in de natuur met gigantische 
milieuschade tot gevolg. Daarbij is het gebruik 
van drugs steeds normaler geworden; een 
pilletje voor een festival, een lijntje, een joint 
om te ontspannen, het komt regelmatig voor. 
Het CDA vindt dat we onze ogen niet mogen 
sluiten voor de wereld die schuilgaat achter 
het gebruik van een pilletje of lijntje. Om meer 
grip te krijgen op de situatie is het belangrijk 
inzichtelijk te maken hoeveel en wat voor 
drugs er in onze gemeente gebruikt worden. 
Rioolwateronderzoek is een belangrijke 
aanvulling op het beeld dat we nu al uit cijfers 
van bijvoorbeeld de GGD krijgen. Dat helpt 
ook bij een gerichte aanpak van 
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drugscriminaliteit. Door microbioloog en 
procestechnoloog Imke Leenen werkzaam 
voor de Unie van Waterschappen en STOWA 
wordt rioolwater beschouwd als een 
volksgezondheidmonitor (VNG Magazine 02, 
18 februari 2022). 
 
Het onderzoeken van rioolwater door 
wateronderzoeksinstituut KWR is relatief 
eenvoudig en snel uit te voeren. De cijfers 
laten zien dat Nederland qua gebruik van 
cocaïne en XTC in de Europese top zit. 
Volgens het Trimbos Instituut is het voordeel 
van rioolwateranalyse dat deze methode een 
objectief beeld geeft van de totale 
hoeveelheid geconsumeerde drugs 
gedurende een bepaalde periode. Jaarlijkse 
herhalingen geven dan bijvoorbeeld een beeld 
over trends en verschuivingen in gewoonten. 
Gemeenten als Amsterdam, Utrecht, Den 
Haag, Rotterdam en Eindhoven controleren al 
periodiek het rioolwater op drugs. Het CDA 
vindt het belangrijk dat we ook in onze 
gemeente een beter beeld krijgen van het 
drugsgebruik. Daarnaast helpt periodiek 
onderzoek om trends te detecteren en daarbij 
beleidswijzingen te kunnen doorvoeren, 
bijvoorbeeld gericht tegen dumpingen van 
drugsafval in de natuur. 
 
 
Het CDA heeft daarom de volgende vragen 
aan het college: 

Vraag 1 
 

Deelt het college de zorg van het CDA dat het 
drugsgebruik in Stichtse Vecht steeds 
normaler lijkt te zijn geworden? 

Vraag 2 
 

Wat is het beeld dat het college heeft van de 
drugsverslavingsproblematiek in onze 
gemeente, bijvoorbeeld vanuit gesprekken 
met zorginstellingen. 

Vraag 3 
 

Zijn er gegevens bekend over de hoeveelheid 
drugsgebruik, zoals af te meten aan de 
aanwezigheid van concentraties drugs in het 
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rioolwater van onze gemeente? 
a. Zo ja, hoe verhouden deze cijfers zich tot 
tien jaar geleden? 
b. Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot 
buurtgemeentes en/of gemeentes van 
vergelijkbare grootte? 
c. Zo nee, wat maakt dat deze gegevens niet 
bekend zijn? 

Vraag 4 
 

Is het college bereid om periodiek de 
aanwezigheid van drugs te laten meten in het 
rioolwater door een wateronderzoeksinstituut 
als KWR, teneinde een op gegevens van 
drugsgebruik gebaseerde aanpak van 
drugsproblematiek te kunnen ontwikkelen? 

Vraag 5 
 

Zijn er gegevens bekend over de frequentie 
en ernst van dumpingen van drugsafval in 
Stichtse Vecht? 
a. Wat zijn de gemiddelde jaarlijkse kosten 
van het opruimen van gedumpt drugsafval in 
onze gemeente? 
b. Hoe groot en ernstig is de milieuschade die 
dumpingen van drugsafval bewerkstelligen in 
natuurgebieden van onze gemeente? 
c. Welke organisaties dragen de kosten voor 
het opruimen van de drugsdumpingen en van 
de door de dumping veroorzaakte 
milieuschade? En worden er ook kosten 
verhaald op privépersonen? 

    
   

   

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen 

 
nee 
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