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Concept nieuw drugsbeleid

Geachte leden van de raad,

Hierbij doen wij u ter bespreking toekomen het concept van een nieuw handhavingsbeleid
hard- en softdrugs in de gemeente Emmen.
Ter toelichting dient het volgende.
Het huidige gemeentelijk drugsbeleid is alleen beleid van de burgemeester en werd, na uw
raadpleging, door hem vastgesteld op 29 maart 2005. Het nu aan u voorgelegde conceptbeleid
is geactualiseerd en kent een drietal in het oog springende nieuwe elementen.
1. nieuw element: uitvoering zowel door burgemeester, als door college.
Het voorliggende concept van het nieuwe drugsbeleid is beleid van de burgemeester, waar het
de uitvoering van de Opiumwet betreft, en beleid van ons college, waar het de uitvoering van
de Woningwet betreft. De toevoeging van maatregelen op basis van de Woningwet, en
daarmee de inzet van ons college, vormt het eerste nieuwe element in het gemeentelijk
drugsbeleid.
2. nieuw element: verscherpte handhaving drugsbeleid in woningen.
De burgemeester heeft zijn bevoegdheid om op basis van de Opiumwet op te treden tegen
drugs in woningen in het beleid van 2005 in algemene zin vermeld. In het nu voorliggende
beleid is het uitgewerkt. Dit is het tweede nieuwe element in het gemeentelijk drugsbeleid. De
uitwerking bij drugs in woningen geeft een verduidelijking naar de samenleving enerzijds en
naar de rechter in geval van juridische procedures anderzijds. Een Meine overtreding op basis
van de Opiumwet leidt tot een dwangsom, een grote overtreding leidt tot een tijdelijke sluiting
van de woning. In de laatste situatie moet het grondrecht "wonen" wijken voor de belangen
van de naleving van de Opiumwet.
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De extra aandacht voor maatregelen tegen drugs in woningen wordt zowel door de
burgemeester als door ons noodzakelijk geacht. We hebben het dan niet alleen over de handel
in harddrugs en de daarbij voorkomende overlast. De recente onderzoeken in het kader van
het project Octopus laten een algemeen verbreide hennepteelt in woningen zien. De teelt van
hennep/wiet is illegaal. Drugsteelt in woningen kan bovendien brand- en bouwkundig
gevaarlijke situaties opleveren, met potentieel ernstige gevolgen voor bewoners en
omwonenden.
In het algemeen betekent een toename van handel in resp. teelt van drugs een vergroting van
de invloed van de georganiseerde criminaliteit. Dit is een aantasting van onze rechtstaat. Meer
in het bijzonder veroorzaken de aanwezigheid/verkrijgbaarheid van drugs en een wijd
verbreide drugsteelt in Emmen een negatief imago voor onze gemeente.
3. nieuw element: aanscherping gedoogcriteria coffeeshops door het Rijk.
Het derde nieuwe element in ons conceptbeleid is de door de minister van Veiligheid en
Justitie aangekondigde landelijke aanscherping van het coffeeshopbeleid per 1 januari 2013.
De aanscherpingen zijn nu nog onder voorbehoud opgenomen. Aan het aangescherpte
loopafstandcriterium tussen coffeeshops en nabijgelegen scholen wordt overigens nu al
voldaan. De exploitanten van de twee coffeeshops in Emmen zijn over de komende
aanscherpingen al geïnformeerd.
Gaarne vernemen wij uw bevindingen.
Daarop aansluitend zullen wij ons handhavingsbeleid hard- en softdrugs definitief vaststellen.
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