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De resultaten van het rioolwateronderzoek naar drugs 

Inleiding: 

Op 9 februari 2016 bent u via raadsinformatiebrief 16R.00051 geïnformeerd over het GGD-onderzoek naar 
drugsgebruik in de regio van Nuchter Verstand. 
Ons college heeft toen aangegeven dat de bevindingen en de cijfers uit dit onderzoeksrapport een startpunt 
vormen voor een lokaal en integraal plan van aanpak op maat. 
Meer gegevens op basis waarvan het plan van aanpak gemaakt wordt, zijn een onderzoek naar 
drugsresten in het rioolwater en de uitkomsten van de GGD-jeugdmonitor. 
De resultaten van het rioolwateronderzoek zijn inmiddels bekend en deelt ons college met u door middel 
van deze raadsinformatiebrief, met het rapport als bijlage. 
De resultaten van de jeugdmonitor worden in juni 2016 gepubliceerd. Beschikbare cijfers over drugsgebruik 
zijn in deze raadsinformatiebrief al meegenomen. 

Het rioolwateronderzoek is uitgevoerd in 8 gemeenten van de provincie Utrecht. Daarnaast wordt de stad 
Utrecht sinds enige jaren jaarlijks onderzocht, evenals enkele andere grote steden in Nederland. 
Utrecht is dit jaar in dezelfde week onderzocht als de 8 gemeenten zodat vergelijk mogelijk is. 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door KWR, Watercycle Research Institute. KWR participeert in meerjarig 
Europees onderzoek. 



Het onderzoeken van gemeenten in een regio is een pilot van KWR. Het is voor het eerst dat gemeenten in 
een regio tegelijkertijd dit onderzoek hebben laten uitvoeren. Het gaat om, wat KWR noemt, 'kleine 
gemeenten'; veel kleiner dan steden als Utrecht, variërend van 10.000 tot 51.000 inwoners. Voor KWR is 
het interessant te weten of grote steden representatief zijn voor kleinere en/of rurale gemeenten. 

Niet alle gemeenten van de regio van Nuchter Verstand hebben deelgenomen. 

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoeksrapport worden hier onder de aandacht gebracht. 

Kernboodschap: 

Het onderzoek 
KWR onderzocht de aanwezigheid van verdovende middelen in het rioolwater van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie waarop de betreffende gemeente is aangesloten. In dezelfde week (zeven 
dagen lang) is in alle zuiveringsinstallaties van het binnenkomende rioolwater (influent) een voor het gehele 
etmaal representatief monster geanalyseerd op de aanwezigheid van vijf verdovende middelen: 
amfetamine (speed), MDMA (XTC), methamfetamine (crystal meth), cocaïne en THC-COOH (cannabis). 

De vijf soorten drugs hebben allemaal één enkele bio-marker (uitscheidingsproduct) waardoor de metingen 
eenduidig en betrouwbaar zijn. Dit is niet het geval voor sommige andere drugs zoals GHB waarvoor nog 
geen goede analysemethode is ontwikkeld. 

Betrouwbaarheid 
De betrouwbaarheid van de gegevens valt binnen de 20o7o-30o7o variatie. Analysemethoden zijn gevalideerd 
op basis van uitgebreid Europees onderzoek in meer dan 50 steden. 

Op basis van een jaarmeting kan met redelijke betrouwbaarheid gesteld worden dat een weekgemiddelde 
representatief is voor een heel jaar (met uitzondering van weken met grote feesten). 

Duiding 
Rioolwateronderzoek levert objectieve gegevens op over welke van de vijf onderzochte drugs zijn 
gevonden en in welke hoeveelheid. Het onderzoek zegt niets over aantallen gebruikers, over de leeftijden 
van gebruikers of over exacte locatie van gebruik (anders dan 'binnen de gemeente'). 
Reden om deel te nemen aan de pilot is de objectiviteit. De GGD monitoren zijn gebaseerd op wat 
inwoners aan informatie geven. Het rioolwateronderzoek biedt complementaire informatie. 
Tegelijk biedt het rioolwateronderzoek geen zicht op andere dan de 5 genoemde drugs. 
Er is in Oudewater ook sprake van GHB gebruik; dat kan niet via dit onderzoek worden vastgesteld. 

Resultaten voor Oudewater (gemeente 5) 

In alle onderzochte gemeenten worden van de onderzochte 5 drugs er 4 aangetroffen: 
Amfetamine (speed), MDMA (XTC), cocaine en THC-COOH (cannabis). Methamfetamine is niet 
aangetroffen. 
De hoeveelheden worden uitgedrukt in 'vracht', de maat (uitgedrukt in milligram) voor het gebruik van de 
desbetreffende drug per 1000 inwoners, per dag. Alleen voor cocaïne kan KWR bepalen wat de 
consumptie van zuivere cocaïne is omdat van cocaïne bekend is welke hoeveelheid na gebruik door het 
lichaam wordt uitgescheiden. Voor de andere middelen is de hoeveelheid die na gebruik wordt 
uitgescheiden niet voldoende nauwkeurig bekend. Er moeten veel aannames gedaan worden voor het 
omrekenen van meetgegevens naar consumptie, dat is onvoldoende wetenschappelijk. 

Voor Amfetamine is de gemiddelde vracht van de kleinere (pilot)gemeenten groter dan die in de stad 
Utrecht. Van de 8 kleinere gemeenten scoren 3 gemeenten hoger dan Utrecht. 
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Oudewater komt veel hoger uit dan Utrecht en scoort het hoogst van alle deelnemende gemeenten, met 
een piek op de zaterdagen. 

Amfetamine vracht (gemiddelde van 7 dagen) 
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De vracht aan MDMA, cocaïne en cannabis is in de onderzochte kleinere gemeenten gemiddeld lager dan 
de vracht in de stad Utrecht. 

MDMA: 
Oudewater scoort ook lager dan Utrecht maar van de 8 kleine gemeenten scoort Oudewater wel het 
hoogst, met een piek in het weekend. 

MDMA vrachten (gemiddelde van 7 dagen) 
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Cocaïne: 
Oudewater scoort lager dan Utrecht, zij het niet veel lager; Oudewater behoort tot de hoogst scorende 
kleine gemeenten. Veel kleine gemeenten scoren hoog. De piek ligt in het weekend; minder uitgesproken 
dan bij Amfetamine en MDMA. 

Cocaine consumptie (gemiddelde van 7 dagen) 
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Cannabis: 
Oudewater scoort lager dan Utrecht en is de hoogst scorende kleine gemeente. Opvallend is dat de piek 
ligt op zondag t/m dinsdag en dat er twee doordeweekse dagen zijn waarop cannabis nauwelijks (of niet) 
gemeten is. 

THC-COOH vrachten (gemiddelde van 7 dagen) 
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GGD Jeugdmonitor 
Uit de nieuwste cijfers van de jeugdmonitor (GGD), afgenomen in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs 
kunnen alleen conclusies worden getrokken over softdrugsgebruik. Dat ligt in Oudewater lager dan 
gemiddeld in de provincie Utrecht. 

Vervolg: 

Zoals in de raadsinformatiebrief van februari 2016 is geschreven wordt aan een plan van aanpak gewerkt. 
De urgentie is door dit rapport onderstreept. Inmiddels hebben gesprekken plaatsgevonden met 
sleutelfiguren. Meer gesprekken volgen. Ook jongeren worden betrokken. Echter de uitkomsten van dit 
onderzoek wijzen op gebruik door het totaal aantal inwoners, niet alleen door jongeren t/m 18 jaar (de 
doelgroep van Nuchter Verstand). 

Uit de gesprekken kan al een voorlopig beeld gevormd worden: 
Drugsgebruik is niet zichtbaar. Het is in Oudewater ook weinig onderwerp van gesprek. Daardoor kunnen 
zorgen niet goed gedeeld worden. Dat er zorgen zijn over gebruik en dat er problemen zijn, is duidelijk. Dat 
er te weinig goede informatie terecht komt bij opvoeders, professionals en gebruikers ook. 

Dit gecompliceerde vraagstuk kan de gemeente niet (alleen) oplossen. Het is een maatschappelijk 
probleem dat zich ook in Oudewater manifesteert, in een mate die onwenselijk hoog is. We hebben het dus 
over een gezamenlijke verantwoordelijkheid, een opgave voor overheid, instanties en inwoners. Niets doen 
is geen optie. 

Dat het gebruik ten opzichte van de regio hoog is vraagt om een doordacht plan, van preventie tot hulp. Er 
is een samenhangende aanpak nodig. Die zal doortastend zijn en allereerst gericht op bespreekbaar 
maken en weerbaarheid vergroten. Het is nodig om deze bevindingen in de context te plaatsen van andere 
onderzoeksresultaten zoals GGD-monitoren en/of gegevens van verslavingszorg. 
Draagvlak is van groot belang. Het concept plan zal dan ook voorgelegd worden aan sleutelfiguren. En 
uiteraard vindt afstemming met de regio plaats. Dat betekent niet dat er veel tijd zal verstrijken voor er een 
start gemaakt wordt. Inmiddels zijn al enkele acties in gang gezet. Gelet op de uitgesproken wens in het 
Forum om de functie van de jongerenwerker te versterken en naar aanleiding van de uitkomsten van dit 
onderzoek is het aantal uren van de jongerenwerker budgettair neutraal uitgebreid. Hiermee wordt het 
jongerenwerk weer gebracht op het niveau van voor de bezuinigingen. Dit is verwerkt in de 
voorjaarsverantwoording. 
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In de komende maanden wordt verder gewerkt aan het plan van aanpak. Als de input van sleutelfiguren op 
het concept is verwerkt, zal het plan aan uw raad worden voorgelegd. Overigens gaan de gedachten uit 
naar een dynamisch plan dat regelmatig getoetst wordt aan reacties en ontwikkelingen. 

Bijlagen: 

16.012635 - Het onderzoeksrapport 'Rioolwater, spiegel van de samenleving' 
16.012 07 -Persbericht 

De secretaris De burgemeester 

r. drs. R Verhoeve 
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