
 

         

 

MOTIE 
(artikel 29 Reglement van Orde) 

Datum raadsvergadering: 27 januari 2022 
Agendapunt:   19. Verder voorkomende zaken (motie vreemd aan de orde van de dag)  

Onderwerp:   Rioolwateronderzoek drugs 

 
 
 

Rioolwater als “Spiegel van de Samenleving” 
Met chemische analysemethoden is het tegenwoordig mogelijk om een groot aantal stoffen dat via het 
toilet of de afvoer in het riool terechtkomt te analyseren. Rioolwater bevat resten van stoffen die 
geconsumeerd en uitgescheiden worden en/of gedumpt worden en geven daardoor een schat aan 
informatie. Rioolwateronderzoek wordt daarom ook wel gezien als: “de spiegel van de samenleving”. 
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 milieuschade tot gevolg. Afgelopen 
zaterdag werden twee dumpingen van vermoedelijk drugsafval aangetroffen op de Brouwersdam. 

 
 

De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland op 27 januari 2022 in vergadering bijeen; 
 
gehoord de beraadslagingen, 
 
constaterende dat: 

• huidige cijfers over middelengebruik onvoldoende inzicht geven over het daadwerkelijk gebruik;  

• drugsgebruik een indicator is voor drugsverkoop en een belangrijk element voor ondermijning;            

• er geen, of onvoldoende zicht is hoe groot het aandeel risicovol middelengebruik is;                                                                           

• de leeftijd van de jongeren die met drugs in aanraking komen een zorgelijk aandachtspunt is;                               

• niet alle jongeren gezien worden door jeugd- en jongerenwerk, politie en hulpverlening en dus niet 

alles in beeld is; 

 
overwegende dat: 

• het gebruik van drugs schadelijk is voor de gezondheid van een persoon, de leefbaarheid in de 
buurt en de openbare orde en veiligheid in de gemeente; 

• rioolwateronderzoek relatief eenvoudig is uit te voeren; 

• rioolwateronderzoek antwoord geeft op de vragen “wat” en “hoeveel” er wordt gebruikt;  
 
van mening, dat: 

• het middelengebruik (juist onder de jeugd) in de regel groter is dan men zou vermoeden; 

• het belangrijk is om inzichtelijk te krijgen wat het totale gebruik is om te kunnen beoordelen of er 
sprake is van echte problematiek in de gemeente; 

• het op te stellen zorgbeleid op grond van huidige gegevens tekort kan schieten en de mogelijke 
problematiek in de tussentijd kan verergeren; 

 
 
 
 



 
verzoekt het college van burgemeester en wethouders in navolging van de gemeenten Goeree-
Overflakkee en de Hoeksche Waard een rioolwateronderzoek te laten uitvoeren, zodat op grond 
van actuele cijfers kan worden beoordeeld of er in onze gemeente een 
middelengebruiksprobleem is en of het zorg-, jeugd-, veiligheids- en preventiebeleid hierop 
aangepast zou moeten worden;  
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 

Ingediend namens de VVD-fractie door Margo Lemsom. 
 
 
 
 

 
 


