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Domein : Ruimtelijke ontwikkeling Ons kenmerk :  
Team : VTH Zaaknummer :  
Contactpersoon : Eric Groot-van Ederen Uw brief van : 21-6-2021 
   Uw kenmerk :  
Bijlage(n) :  Verzenddatum : 13 juli 2021 
      
   

Onderwerp : Schriftelijke vragen Drugsgebruik op Dijk en Duin 
 
 
 
 
Geachte leden van raadsfractie CKenG, 
 
 
U heeft vragen gesteld over het gebruik van harddrugs door cliënten van Parnassia Dijk en Duin 
en de gevaren daaraan verbonden voor de omgeving. Deze vragen hebben wij gedeeld met de 
politie, Parnassia en RIBW-KAM en met hen komen we tot de onderstaande antwoorden.  
 
Hieronder herhalen wij uw vragen en beantwoorden wij deze. 
  
1. Bent u bekend met het gebruik van harddrugs, waaronder – maar niet uitsluitend – methadon, 

door patiënten die voor behandeling zijn opgenomen in de instelling van Parnassia op Dijk en 
Duin?  

 
Antwoord: 
Het is bekend bij het college dat een deel van de cliënten van Parnassia en een deel van de 
cliënten die onder begeleiding van RIBW-KAM wonen een verslavingsgevoeligheid hebben, die 
soms een terugval kunnen hebben in gebruik van harddrugs. Dit is officieel op het terrein niet 
toegestaan en hier wordt ook op toegezien 
 
2. Kunt u bevestigen dat het gaat om een groep van circa 15 gebruikers, die zich vrij over het 

terrein van Dijk en Duin bewegen? Zo nee, om hoeveel gebruikers gaat het dan? (Het gaat hier 
o.i. niet om privacygevoelige informatie)  
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Antwoord: 
Er geldt een strikt abstinentie beleid waar het gaat om gebruik van harddrug binnen de klinieken of 
op het terrein. Er zijn patiënten die  soms gebruiken of een terugval kunnen hebben in gebruik van 
middelen. Dit is persoonsafhankelijk.  Er is derhalve ook geen sprake van een vaste groep 
gebruikers. Bij verdenking van gebruik van harddrugs in de kliniek of op het terrein wordt direct 
opgetreden en volgen maatregelen. Ook wordt  dit in de behandeling opgepakt. 
 
3. In hoeverre beschikt de instelling over vergunningen op basis waarvan dit gebruik formeel is 
toegestaan of wordt dit als situatie in de publieke ruimte gedoogd?  
 
Antwoord: 
Een dergelijke vergunning bestaat niet, dat zou in strijd zijn met de Opiumwet. Van gedogen is ook 
geen sprake. Parnassia en RIBW-KAM hanteren een beleid waarbij er bestraffende consequenties 
zijn verbonden aan gebruik en bezit van harddrugs door cliënten. Dit beleid wordt op hoofdlijnen 
vormgegeven middels:  

- Fouilleerbeleid 
- Uitvoeren van kamercontroles (bij verdenking van meer dan gedoogd drugsbezit / dealen) 
- Inzet van drugshonden  
- Afspraken gemaakt  met Politie / OM afspraken over afhandeling m.b.t. bij genoemde 

acties getroffen drugs 
De politie treedt natuurlijk handhavend op, met name tegen dealen.  
 
 
4. Het antwoord op de vorige vraag lijkt al te liggen in de dagelijkse aanvoer door drugkoeriers. 
Wat weet u van deze vorm van ‘bevoorrading’? Heeft uw College, de politie en/of het management 
van de instelling deze koeriers in het vizier?  
 
Antwoord: 
De politie, de zorginstellingen inclusief beveiligingsdienst hebben steeds een actueel beeld van 
wat er op en in de directe omgeving van het Dijk en Duin terrein gebeurt en onderhouden samen 
contact, ook tijdens periodieke overleggen.   
 
5. In welke mate staat dit onderwerp op de agenda wanneer er overleg plaatsvindt tussen de 
portefeuillehouder(s), ambtelijke staf, politie en instelling? Wat zijn de concrete afspraken die de 
afgelopen jaren over deze problematiek zijn gemaakt?  
 
Antwoord: 
De grotere onderwerpen ‘personen met verward gedrag’ en ‘drugsoverlast’ zijn vaste 
agendapunten in het overleg tussen de burgemeester en politie. In deze overleggen wordt ook 
casuïstiek omtrent dealers of overlast gevende gebruikers besproken. De politie en de instellingen 
voeren samen periodiek overleg van waaruit de burgemeester structureel door de politie wordt 
geïnformeerd en er ook incidenteel contact is tussen de burgemeester en instellingen.   
 
6. Hoe vaak zijn de hulpdiensten de afgelopen jaren opgeroepen om patiënten, hun begeleiders 
en/of derden bij te staan na drugsgerelateerde incidenten?  
 
Antwoord: 
De politie is in de periode van 1 juli 2017 tot en met 1 juli 2021 10 maal op het Parnassia terrein in 
actie geweest bij incidenten waarbij vaststaat dat deze drugsgerelateerd zijn. Daarbij ging het één 
maal om handel in harddrugs, twee maal om handel in softdrugs, twee maal overlast in verband 
met alcohol en of drugs en 5 maal het aantreffen van verdovende middelen.  
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Tenminste zeven van deze zaken zijn aangedragen vanuit Parnassia. Er wordt natuurlijk ook 
regelmatig gesurveilleerd op en rond Dijk en Duin.  
 
7. Welke gevaren lopen omwonenden, passanten, bezoekers, andere patiënten en medewerkers 
van de instelling volgens u?  
 
Antwoord: 
Afgaande op de incidenten van de afgelopen jaren zijn de risico’s relatief beperkt. Een aantal 
zwaardere incidenten in de instelling waren niet (of in ieder geval niet direct) gerelateerd aan 
drugsgebruik. In één overlast en gevaar opleverende situatie die verbonden was aan het dealen 
vanuit een woning buiten het terrein van Parnassia is door diverse partijen samen opgetreden. 
Deze bewoner is uit de woning gezet en heeft een verbod om nog ter plaatse te komen. Eigenlijk 
zijn de gevaren voor  omwonenden, passanten, bezoekers etc. vergelijkbaar met gevaren in  
andere delen van de samenleving.  
 
 
8. Is uw college bereid om naar aanleiding van onze zorgen op korte termijn (opnieuw) in overleg 
te treden met de politie en de instelling? Wat is daarbij uw uitgangspunt? Bent u bereid om uw 
aanpak te delen en zo de gemeenteraad gerust te stellen? Wellicht kunt u ons daarin behulpzaam 
zijn door uw zorgen verder te concretiseren door hetgeen waarvan u kennis heeft genomen en 
inzage heeft gekregen te delen met de burgemeester om zeker te stellen dat ook alle concrete 
informatie in de gezamenlijke aanpak kan worden betrokken en aan uw zorgen de verlangde  
aandacht kan worden besteed.  
 
Antwoord: 
Het college neemt uw zorgen mee naar de bestaande overleggen. Dat is nu ook tevens gedaan 
door uw vragen te delen met de politie, Parnassia en RIBW-KAM om tot bovenstaande 
gezamenlijke antwoorden te komen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Castricum, 
  

De heer G.A. Suanet QC De  heer drs. P.P.J. Slettenhaar 
secretaris loco-burgemeester 
  

 




