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Procesgang rioolwateronderzoek

Geachte raadsleden,
Op 26 juni 2019 bent u geïnformeerd over een rioolwateranalyse middelengebruik
(UlT-19-42680) dat KWR Watercycle Research lnstitute (hierna: KWR) heeft
uitgevoerd in 2018. Hierna volgt een stand van zaken van de procesgang van het
rioolwateronderzoek.

Stand van zaken vervolgonderzoek
Hoewel de aangetroffen hoeveelheden middelen zorgelijk zijn, zeggen de resultaten
uit het onderzoek van KWR niets over de gebruikers populatie. Zijn het enkelen die
zwaar gebruiken, of juist veel mensen die een kleine hoeveelheid gebruiken? Zr¡n
het volwassenen of jeugdigen? Ook ontbreekt het pompgebied oost in de
onderzoeksresultaten vanwege onbetrouwbaarheid van de verzamelde data. Het
rioolwateronderzoek op zich geeft geen handvatten om de gegevens uit het
onderzoek nader uit te kunnen leggen. Dit alles geeft aanleiding tot
vervolgonderzoek. De stand van zaken is als volgt.
1. Verdere duidinq van de onderzoeksresultaten
ln het derde en vierde kwartaal van 2019 zijn gesprekken gevoerd met verschillende
maatschappelijke partners die vanuit hun professie zicht hebben op
middelengebruik. Het gaat om de volgende maatschappelijke partners: politie,
Brijder verslavingszorg, GGD Kennemerland, Sociaal Team, jongerenwerk, het
ondenruijs, de gemeentelijke handhavers en de gebiedsregisseur. ln januari 2020
worden nog gesprekken gevoerd met het Centrum voor Jeugd en Gezin, Socius en
het RIBW.
Aan hen is/ wordt gevraagd wat hun beeld is van de problematiek rond
middelengebruik in gemeente Beverwijk.
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Het is een gevoelig ondenruerp en de maatschappelijke partners gaan er zorgvuldig
mee om. Dit betekent dat met een aantal partners vanuit verschillende disciplines
meerdere gesprekken zijn gehouden om een completer beeld te krijgen.

2. Het verdiepend ondezoek op drie middelen
Uit het rioolwateronderzoek blijkt dat drie soorten middelen in negatieve zin
uitspringen. Het rapport geeft aan dat (hoge) concentraties cannabis, cocaTne en
methamfetamine in het riool zijn aangetroffen. De aangetroffen hoeveelheden van
deze stoffen zijn relatief hoger dan in andere onderzochte gemeenten. De
uitkomsten van de gesprekken met de maatschappelijke partners worden samen
met de resultaten van het rioolwateronderzoek verder gebruikt om een completer
beeld ten aanzien van de gebruikende populatie te krijgen, Dit vindt in het eerste
kwartaal van 2020 plaats.
3. Expertmeetinq
Op basis van de uitkomsten van de gevoerde gesprekken met de maatschappelijke
partners en het verdiepend onderzoek naar de drie middelen in relatie tot de
gebruikende populatie, wordt in het tweede kwartaal van 2020 een expertmeeting
georganiseerd. Met de raad wordt het beeld besproken dat uit de gesprekken en het
verdiepend onderzoek is gekomen. Verschillende maatschappelijke partners zijn
aanwezig bij de expertmeeting om vragen te beantwoorden. ln aanloop naar de
expertmeeting wordt onder andere met het Trimbos lnstituut de voorbereidingen
getroffen. Daarnaast zal met de vakafdelingen afstemming plaatsvinden over
initiatieven ten aanzien van preventie op middelengebruik, plus het opstellen van
een overzicht van lopende initiatieven. Op basis van de uitkomsten van de
expertmeeting, wordt nader bepaald wat extra ingezet kan worden in het
vervolgproces, naast de omschreven punten 4 tot en met 6.
4. Onderzoek naar mate en niveau van druqshandel
Het KWR onderzoek zegt alleen iets over het gebruik van de onderzochte middelen.
Op basis van het onderzoek kunnen geen uitspraken worden gedaan over eventuele
handel in die middelen. De mate van gebruik suggereert ook enige mate van handel.
De omvang van de drugshandel in Bevenruijk is momenteel niet inzichtelijk. Om de
integrale aanpak tegen drugshandel goed te ontwikkelen is het wel van belang te
weten waar de handel vermoedelijk plaatsvindt en welke netwerken zich hiermee
bezighouden. Het RIEC (Regionaal lnformatie- en Expertisecentrum) kan in een
fenomeenonderzoek naar de handelsstructuren hierin een beter inzicht bieden. Dit
onderzoek is wenselijk op lJmondniveau en minimaal nodig op het niveau van
Beverwijk. Door te weten waar en wie in drugs handelt, kunnen (samen met de
politie en andere partners) de juiste interventies worden ontwikkeld. Dit zal in het
derde of vierde kwartaal van 202Q uitgevoerd worden.
5. Duidinq pompqebied oost
Ten aanzien van het pompgebied oost (Oosterwijk- Zwaansmeer en het gebied ten
oosten van de A22) wordt uit het rioolwateronderzoek niet duidelijk wat daar speelt.
l(WR kon op basis van de gemeten data geen valide uitspraak en conclusies
trekken. Dit heeft ermee te maken dat in het gebied met regelmaat grote
hoeveelheden mensen van buiten Bevenruijk aanwezig zijn. De Bazaar en de
wekelijkse automarkt trekken een hoeveelheid bezoekers aan die ongeveer gelijk is
aan de gehele populatie van de gemeente. Er is behoefte aan duiding over
middelengebruik in dit gebied.
Er is specifiek voor dit gebied een vervolgonderzoek nodig om te achterhalen wat
daar exact speelt. Het vervolgonderzoek specifiek op dit gebied zal in het derde of
vierde kwartaal van 2020 plaatsvinden.
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6. Herhalinq van het lûVR onderzoek
Het herhalen van het onderzoek door lûVR kan ervoor zorgen dat achterhaald wordt
of de onderzoeksresultaten een trend of piek laten zien, of dat sprake is van een
constant beeld. Op deze wijze kan het middelgebruik in gemeente Bevenruijk
gemonitord worden. Om hier zicht op te krijgen, wordt het onderzoek herhaald.

Schematische weergave proces en benodigde inzet
Het proces is als volgt:

Vervolgonderzoek
l.Verdere duiding

Betrokkenen

Resultaat
Compleet beeld van

Projectleider,
Volksgezondheid,
communicatie en
maatschappelijke
partners

aangetroffen
problematiek rond
middelengebruik

Tiidspad
Gereed Q1
2020

2. Verdiepend
onderzoek

Projectleider,
Volksgezondheid,
communicatie en
extern
onderzoeksbureau
(bijv. Trimbos)

Completer beeld van
de gebruikende
populatie op 3 stoffen

Gereed Q1
2020

3. Expertmeeting

Projectleider,
Volksgezondheid,
communicatie,
extern
onderzoeksbureau
maatschappelijke
partners

Dialoog met de raad
over resultaat
rioolwateronderzoek
en completer beeld
gebruikerspopulatie
en 3 stoffen met
eventuele
aanscherpinq proces
Duiding van mate en
niveau van
drugshandel in
Beverwijk

Gereed Q2
2020

raad

,

4. Onderzoek naar
handel

Projectleider
Openbare Orde en
Veiligheid,
communicatie,
extern
onderzoeksbureau
(RrEc)

PM Q3 of Q4
2020

5. Duiding
pompgebied
oost

Projectleider,
Water en Riolering,
communicatie,
extern
onderzoeksbureau
(KWR?)

Duidelijkheid van
middelengebruik en
problematiek rond
middelengebruik in
pompgebied oost

Gereed Q3 of
Q4 2020

6. Herhaling KWR
onderzoek

Projectleider,
Water en Riolering,
communicatie,
KWR

Onderzoeksresultaten
middelengebruik,
vergelijkbaar met het
eerder uitgevoerde
onderzoek

Na afronding
en dialoog met
de raad over 4
en 5.

Het proces wordt begeleid door een projectleider van de afdeling Samenleving met
expertise op het snijvlak van gezondheid en openbare orde en veiligheid (18 uur in
de week). ln een ambtelijk projectgroep wordt regelmatig de voortgang besproken.
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De prolectgroep bestaat uit de teammanager Samenleving, een
communicatieadviseur, de beleidsadviseur Sociaal Domein en een adviseur
openbare orde en veiligheid. De ambtelijke opdrachtgever is het afdelingshoofd
Samenleving.

lnschatting financiën
Naar venruachting zal onder 2, 4 en 5 onafhankelijk onderzoek gedaan moeten
worden. Hiervoor zal een extern onderzoeksbureau gevraagd worden vanwege het
feit dat zowel de expertise als capaciteit niet in de gemeente aanwezig zijn. Zodra
hierbij extra kosten zijn, zal nader onderzocht worden hoe de dekking gerealiseerd
wordt.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beverwijk,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

E. Smit

Bijlage(n): geen
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