Utrechts
Drugsmanifest
Tienpuntenplan voor een beter
Utrechts drugsbeleid

Onze 10 voorstellen
1.

Doe een lokaal xtcexperiment

Start een lokaal xtc-experiment
waarmee productie en verkoop van xtc
gereguleerd wordt. Geef dit vorm via
het ‘X-shop’ model.

2.

Drugs testen sneller en
normaler, ook op festivals

Meer testmogelijkheden in
Utrecht en voer sneltests uit op
festivals.

3.

Spreid coffeeshops, maak
ruimte voor
nieuwe vormen

Er is in Utrecht ruimte voor 17
coffeeshops terwijl er nu maar 11 zijn.
Deze ruimte gebruiken voor meer
spreiding en (tijdelijke) initiatieven. Snel
een drive-in coffeeshop.

4.

Thuisteelt medicinaal
wietgebruik niet strafbaar

Toestemming verlenen om maximaal 5
wietplanten te kweken voor medicinaal
gebruik.

5.

Bescherm Utrechtse
jongeren

Het gebruik van drugs <18
jaar is onwenselijk en moeten we actief
tegengegaan. De handel in drugs door
jongeren bestrijden door preventie
en wijkgerichte aanpak met
sleutelfiguren.

6.

Effectieve aanpak lachgas

Kiezen voor effectieve aanpak: gesprek
aangaan met gebruikers,
verkoop tegengaan en goede voorlichting,
zeker bij jongeren. Stoppen met
schijnoplossing niet werkende
gebiedsverboden.

Politie- en
handhavingscapaciteit
effectiever inzetten

7.

Minst schadelijke soorten drugs reguleren.
Focus leggen op aanpakken van de
zwaarste criminaliteit.

8.

Grip krijgen
op Utrechtse drugseconomie

We moeten meer weten. Hoeveel geld gaat
er in de drugseconomie om, hoeveel
(minderjarige) mensen zijn daar bij
betrokken? We willen ontrafelen hoe
druggerelateerde criminaliteit onze stad
ondermijnt.

9.

Vorm coalition of the willing

Aangaan coalition of the willing met andere
gemeenten. Samen ideeën en initiatieven
verder uitwerken, lobby naar Den Haag
voeren en internationaal ervaring
uitwisselen.

10. Instellen burgerforum
Meer debat en gesprek in de stad
en politiek over drugsgebruik en -beleid.
Oprichten burgerforum dat met concrete
voorstellen komt, daarbij geholpen door
experts uit wetenschap en praktijk.
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Een beter Utrechts drugsbeleid
Volksgezondheid, vrijheid en veiligheid staan voor D66 Utrecht voorop. Het landelijke
drugsbeleid draagt hier niet aan bij. Al decennia wordt er een oorlog tegen drugs gevoerd met
nadelige effecten voor onze stad en haar inwoners. Méér repressie gaat het verschil niet maken.
Het is tijd om het anders te gaan doen. Alle kleine verbeteringen in het drugsbeleid de afgelopen
jaren kwamen voort uit experimenten en door het opzoeken van de grenzen van de wet. Daarom
hebben wij het Utrechts Drugsmanifest geschreven. Met het tienpuntenplan willen we de
stilstand doorbreken.
Utrechters gebruiken drugs en zullen dat blijven doen. Daar kun je je ogen voor sluiten, maar het
gebeurt. Net zoals veel Utrechters sigaretten roken en alcohol drinken. De krampachtige manier
waarop we met bijvoorbeeld wiet en xtc omgaan, staat in schril contrast met de regels voor
alcohol en tabak. In Utrecht zijn honderden verkooppunten waar je drank en sigaretten kunt
halen, ten opzichte van maar 11 coffeeshops. Xtc bijvoorbeeld is nergens legaal te koop, omdat
het samen met veel schadelijkere middelen onder harddrugs is gecategoriseerd.

De basis van het landelijke drugsbeleid is vele decennia geleden tot stand gekomen. De huidige
wetenschappelijke inzichten laten zien dat de besluiten die aan dit beleid ten grondslag liggen,
inmiddels volledig achterhaald zijn. Het landelijke drugsbeleid houdt een inconsistent systeem in
stand met grote negatieve maatschappelijke effecten. De volksgezondheid lijdt hieronder omdat
er geen kwaliteitscontrole of toezicht is op de productie en handel van de minst schadelijke
soorten drugs. Voorlichting over verantwoord gebruik is er niet als je een pil of paddo’s koopt.
Ook staan individuele vrijheden onder druk omdat het bezit en het gebruik van zelfs de minst
schadelijke vormen van drugs illegaal is.
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Het huidige drugsbeleid maakt Nederland niet veiliger. Integendeel zelfs. In Utrecht
waarschuwde waarnemend-burgemeester Den Oudsten in zijn afscheidsbrief aan de
gemeenteraad dat het de verkeerde kant op gaat en dat druggerelateerde criminaliteit een veel
hogere prioriteit moet krijgen. De nieuwe burgemeester Dijksma noemde het in haar eerste
toespraak ook. Maar méér bestrijding, méér drugswetten en méér repressie gaan het verschil
niet maken. Ze leiden tot een oorlog tegen drugs die niet te winnen valt.
Het roer moet om. D66 Utrecht staat een liberaler en realistischer drugsbeleid voor. De
verschillende soort drugs zijn niet over een kam te scheren. Iets dat nu wel gebeurt. Recreatief
drugsgebruik van de minst schadelijke soorten drugs moet mogelijk zijn zonder te worden
gestigmatiseerd of behandeld te worden als crimineel. Daarom wil D66 de productie en handel
van de minst schadelijk drugs uit de illegaliteit halen en reguleren. Dit is beter voor de
volksgezondheid, helpt bij de bestrijding van criminaliteit en levert meer inzicht en controle op
over productie en gebruik. Regulering moet altijd gepaard gaan met duidelijke voorlichting,
strenge voorwaarden en goede, toegankelijke hulpverlening. Jongeren dienen te allen tijde
beschermd te worden, onder de 18 jaar gebruik je niks.

Dat verandering mogelijk is, laten recente ontwikkelingen ons zien. Het Amerikaanse Huis van
Afgevaardigden stemde eind 2020 voor het decriminaliseren van cannabis. Landen als Canada
en Uruguay hebben deze stap al eerder gezet. Recent erkenden de Verenigde Naties in een
historische stap de medicinale werking van cannabis. Ook in ons eigen land klinken moedige en
hoopvolle geluiden van bestuurders, politici en wetenschappers. Het breed ondertekende
landelijke Manifest Drugs is daar een goed voorbeeld van, net als het advies van de Denktank
MDMA-beleid en het VNG-rapport ‘Het failliet van het gedogen’ uit 2015.
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De landelijke politiek heeft de sleutel tot verandering in handen. D66 Utrecht wil daar niet op
wachten. Immers, alle kleine verbeteringen in het drugsbeleid de afgelopen jaren zijn
voortgekomen uit experimenten en door het opzoeken van de grenzen van wat wettelijk is
toegestaan. Dat is spannend en neemt risico’s met zich mee. De zaken laten zoals ze nu zijn, is
voor ons geen optie. Daarom hebben wij dit Utrechts manifest drugs geschreven. Juist in een
progressieve stad als Utrecht is hier ruimte voor te vinden.
Met het Utrechts Drugsmanifest zetten we de eerste stappen naar een beter drugsbeleid. Wij
doen tien concrete voorstellen waar we de komende periode invulling aan zullen geven.
Sommige voorstellen vragen om een reactie van het college van burgemeester en wethouders.
Andere voorstellen zullen wij agenderen voor een debat of moties toe indienen. Met het Utrechts
Drugsmanifest willen wij daarnaast ook een aanzet geven tot een verdiepend debat. Het is
belangrijk dat we het gesprek over drugs en het drugsbeleid met elkaar aangaan. In de stad en in
de politiek.

Has Bakker & Maarten Koning
Utrecht, januari 2021
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10 voorstellen voor een
beter Utrechts drugsbeleid
1. Doe een lokaal XTC-experiment
Het gebruik van xtc heeft op de gezondheid minder nadelige effecten dan cannabis en staat qua
schadelijkheid ver onder alcohol en tabak. Toch behoort xtc tot de harddrugs en is het niet
mogelijk om op een legale wijze aan de drug te komen. Dat moet anders. Nu het landelijke
wietexperiment op het punt van beginnen staat, is het tijd voor een ‘xtc-experiment’. Hiermee
kunnen we in een gecontroleerde situatie praktijkervaring opdoen met het reguleren van xtcproductie en verkoop. Wij voelen ons gesteund in dit streven door de Denktank MDMABeleid.
Hun advies is om de productie en verkoop van xtc te reguleren, de kwaliteit ervan te bewaken,
de misdaad harder aan te pakken en het gebruik goed te monitoren. Concreet adviseren zij om
een ‘X-shop model’ te introduceren. Dit is vergelijkbaar met een slijterij of coffeeshop maar dan
voor de verkoop van xtc, waarvan zowel de voordeur als de achterdeur geregeld zijn. De X-shop
is een winkel waar Utrechters een gebruikshoeveelheid xtc kunnen kopen, na het overleggen
van een identiteitsbewijs. Daarbij wordt informatie en advies verstrekt over het middel, de
werking en het gebruik ervan. De xtc die er verkocht wordt is op zorgvuldige wijze en onder
toezicht van de overheid geproduceerd en er is vastgelegd wat er in het product zit. Het model
van de X-shop leidt tot minder gezondheidsschade, minder consumptie per gebruiker, minder
criminaliteit en minder milieuschade. Bij het xtc-experiment waarin productie en handel worden
gereguleerd, past ook dat xtc niet meer aangemerkt wordt als harddrugs en niet langer valt
onder categorie 1 van de Opiumwet.

Actie!
D66 Utrecht wil dat Utrecht de eerste stad wordt met het X-shop model.
Wij vragen de burgemeester een verzoek tot een lokaal xtc-experiment
bij het (nieuwe) kabinet in te dienen.
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2. Maak drugs testen sneller en normaler,
ook op festivals
Het laten testen van drugs is een laagdrempelige manier voor mensen om te weten wat er in de
gekochte middelen zit en hoe veilig ze zijn. Ook is het voor de overheid een belangrijke manier
om te monitoren welke drugs in omloop zijn en zo te waarschuwen wanneer er onveilige drugs
op de markt worden aangeboden. De laatste jaren is de populariteit van het testen bij Jellinek
gestegen in Utrecht. Dit is goed nieuws vanuit het gezondheidsperspectief. D66 Utrecht wil dit
aangrijpen om het testen nog laagdrempeliger te maken: testen op meerdere locaties in de stad
en/of meer momenten waarop je kunt testen. Bijzondere aandacht hebben we voor festivals. Om
testen daar mogelijk te maken, pleiten wij voor de aanschaf van een zogeheten FTIR. Met dit
apparaat wordt het testen sneller en normaler, en wordt het mogelijk om weer een nieuw deel
van het uitgaanspubliek te bereiken. We willen dat de gemeente hierin optrekt met
festivalorganisatoren en -bezoekers. Uiteraard is de ‘bijvangst’ van meer testen ook dat
contactmomenten aangegrepen worden om uitleg te geven over verantwoord drugsgebruik en
mogelijke risico’s. Vrijwilligersproject Unity van Jellinek speelt hier een belangrijke rol in en
verdient verdere ondersteuning.

Actie!
D66 Utrecht wil meer testmogelijkheden en sneltests op festivals.
We moeten blijven investeren in goede voorlichting over
verantwoord drugsgebruik via Jellinek en Unity.

3. Spreid coffeeshops, maak ruimte voor
nieuwe initiatieven
Amsterdam heeft 173 coffeeshops. Rotterdam kent 40 coffeeshops en Den Haag 36. Utrecht
daarentegen heeft maar 11 coffeeshops. Utrecht groeit snel en zal dat de komende decennia
doen naar ruim 450.000 inwoners in 2040. Goede maatschappelijke voorzieningen die gespreid
over de stad beschikbaar en bereikbaar zijn, zijn onmisbaar. Coffeeshops horen daar ook bij.
Vaak hebben zij een slechte naam, maar de praktijk wijst in Utrecht uit dat coffeeshops de
afgelopen jaren juist veel hebben geïnvesteerd in het voorkomen van overlast.
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Er is in Utrecht ruimte voor 17 coffeeshops en wat D66 Utrecht betreft gaan we de ruimte die er
in het gemeentelijk kader is gebruiken voor meer spreiding door de stad en (tijdelijke) initiatieven.
Op korte termijn willen wij dat Utrecht eindelijk de beschikking krijgt over een drive-in
coffeeshop. Het initiatief om de druk op de coffeeshops in en rondom de binnenstad te
verlichten loopt al sinds 2012 en de pilot moet er nu snel komen. Juist betere spreiding van
coffeeshops over de stad voorkomt ook (mogelijke) overlast. Andere innovatieve, nieuwe vormen
moeten in de toekomst ook de ruimte krijgen zoals het idee van een Utrechtse ‘social cannabis
club’.

Actie!
D66 Utrecht wil meer ruimte voor (tijdelijke) initiatieven en nieuwe
vormen van verkooplocaties; snel de beschikking over een drive-in
coffeeshop.

4. Thuisteelt voor medicinaal wietgebruik
niet meer strafbaar
Hoewel coffeeshops wiet mogen verkopen, is het telen van wiet formeel verboden. Wij willen van
dat verbod af. De overheid heeft geen toezicht op de kwaliteit van verboden middelen, waardoor
gebruikers ook niet weten wat ze roken. Er heerst daarnaast nog steeds een taboe op het
gebruik, terwijl cannabis ook gebruikt wordt voor medicinale doeleinden. Onlangs hebben de
Verenigde Naties dit ook erkend. Zo wordt het onder meer gebruikt bij pijn, spierkrampen,
spasmen, MS, kanker en aids. Stichting Patiënten Groep Medicinaal Cannabis Gebruikers
(PGMCG zet zich in voor het normaliseren van het gebruik van cannabis als medicijn en de
mogelijkheid om het zelf te kweken. De gemeente Terneuzen heeft, net als inmiddels dertig
andere Nederlandse gemeenten, op basis van de richtlijnen van het PGMCG-model toestemming
verleend om met gedoogsteun van de burgemeester maximaal vijf wietplanten te kweken voor
medicinaal gebruik. Ook willen zij dat de burgemeester bij het kabinet en de VNG aandringt om
medicinale thuisteelt voor eigen gebruik bij wet goed te regelen. D66 Utrecht sluit zich aan bij
deze stappen op lokaal niveau. Wij willen dat patiënten thuis met een gerust hart medicinale wiet
kunnen kweken en gebruiken, en zo niet onnodig pijn lijden.

Actie!
D66 Utrecht wil afspraken voor het kweken van medicinale wiet voor
thuisgebruik regelen en dient een voorstel in de gemeenteraad hiertoe in.
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5. Bescherm Utrechtse jongeren tegen
drugshandel en drugsgebruik
Omdat we in onze benadering van het drugsvraagstuk volksgezondheid op één zetten, blijven wij
onderstrepen dat het gebruik van drugs onder de 18 jaar per definitie onwenselijk is en vanuit
overheidswege actief tegengegaan moet worden. Stigmatiseren en criminaliseren is niet het
antwoord. Het begint met goede preventie en voorlichting waarbij we met jongeren in gesprek
gaan en de aanpak per doelgroep bepalen. Wij stellen voor de aanpak van NIX18 te verbreden
van alleen roken en drinken naar ook het voorkomen van drugsgebruik. Hoe goed de preventie
ook is, er zullen helaas minderjarigen zijn die drugs gebruiken. Voor een relatief klein deel van
deze groep uit zich het gebruik in problematische of gevaarlijke situaties. Goede en snel
toegankelijke hulpverlening en verslavingszorg zijn van groot belang voor zowel minderjarigen als
volwassenen. In Utrecht kan de samenwerking binnen het sociaal domein op dit vlak nog beter,
bijvoorbeeld tussen de GGZ, buurtteams, Enik Recovery College, UWV en scholen. Op die manier
kunnen we problematiek aan de voorkant sneller signaleren en mensen helpen te herstellen in de
breedste zin van het woord.
Helaas trekt het grote geld van de drugseconomie ook jongeren naar de handel in drugs. Dit zijn
vooral jongeren in kwetsbare posities. Ten eerste moeten we dit voorkomen door de diepere
oorzaken te bestrijden. Dit begint in het onderwijs, door het voorkomen van vroegtijdig
schoolverlaten en het volgen van jongeren die van het rechte pad af dreigen te raken. Effectieve
preventie vraagt ook om goede samenwerking tussen o.a. gemeentelijke handhavers,
jongerenwerkers en de wijkagenten. Naast voorlichting is een wijkgerichte aanpak belangrijk met
‘sleutelfiguren’ die bekend zijn in de buurt en met wie jongeren zich kunnen identificeren. Een
inspirerend voorbeeld is te vinden op Kanaleneiland waar topsporters jongeren van de straat
houden met sportprogramma’s.

Actie!
D66 Utrecht wil de aanpak van NIX18 verbreden naar het tegengaan
van drugsgebruik. Een preventieve aanpak van drugshandel moet erop
gericht zijn te voorkomen dat jongeren in de verleiding komen om drugs
te verhandelen, door nauwe samenwerking met scholen, sportclubs en
andere netwerken in de wijk.
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6. Lachgas: effectieve aanpak in plaats van
schijnoplossing
Lachgas staat in de belangstelling, ook in Utrecht. Er zijn zorgen over de gezondheidseffecten
van (veel)gebruikers en er wordt overlast ervaren door bewoners. Het verkopen en gebruiken van
lachgas is niet verboden. Omdat lachgas ook wordt gebruikt in de geneeskunde en bij
banketbakkers, is het zeer de vraag of een mogelijk landelijk verbod er gaat komen en hoe zinvol
dit is. Vooruitlopend op landelijke besluitvorming is in Utrecht in enkele gebieden een lokaal
lachgasverbod ingevoerd. Dit verbodsgebied is, ondanks een uitgebleven effect, recent
uitgebreid naar de wijken West, Noordwest, Zuidwest en Overvecht. D66 Utrecht heeft zich hier
tegen verzet. Het is een ineffectief middel en in de drang om maar íets te doen, worden politie en
boa’s opgezadeld met een verbod dat nauwelijks te handhaven is. D66 wil dat Utrecht in plaats
van een schijnoplossing kiest voor een aanpak die wel werkt tegen overlast en tegen overmatig
gebruik. Ook hier geldt dat we gebruikers niet moeten stigmatiseren en criminaliseren. Het
mantra van ‘verbieden’ werkt simpelweg niet. Recent heeft het Trimbos Instituut de handreiking
‘Lachgas: van zorgen naar acties’ gepresenteerd. ‘“Probeer niet mee te gaan in paniek en onrust
over het thema”, aldus Trimbos. Zij doen aanbevelingen die wat ons betreft de basis voor de inzet
van gemeente en politie moeten zijn. Bijvoorbeeld de beschikbaarheid van lachgas (zeker voor
minderjarigen) te beperken door afspraken met verkopers en horeca te maken. Ook geven zij aan
dat het belangrijk is gebruikers met op maat gemaakte boodschappen te informeren en vooral
het gesprek aan te gaan. Wat D66 betreft moet dit in Utrecht veel meer gebeuren. Uitgangspunt
blijft dat drugsgebruik - dus ook lachgas - onder de 18 jaar een absolute no go is.

Actie!
D66 Utrecht wil dat de inzet die nu uitgaat naar handhaving op de
verboden rondom lachgas, wordt ingezet om adequate preventie,
voorlichting en hulpverlening te organiseren.

7. Politie- en handhavingscapaciteit
beter inzetten
Het zelfbeschikkingsrecht, het vertrouwen in de autonomie van het individu om zelf keuzes te
maken, heeft voor D66 een grote rol in het Utrechtse drugsbeleid.
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Het is een reden dat we over de minst schadelijke soorten drugs willen dat deze uit de
‘harddrugscategorie’ gehaald worden en gereguleerd worden. Wanneer minder drugssoorten
verboden zijn, en meer wordt gereguleerd, dan nemen we hiermee het verdienmodel af van
criminelen. Dat versterkt de veiligheid van onze maatschappij. Dat werkt zo: door niet meer
dingen te verbieden dan nodig, kunnen we onze inzet vanuit het veiligheidsdomein richten op de
grootste bedreigingen van de openbare orde en veiligheid. Daarmee wil D66 ervoor zorgen dat
op de meest schadelijke soorten drugs juist wel streng wordt gehandhaafd. Hiervoor zijn een
paar dingen nodig. Allereerst wil D66 dat we lokaal lef tonen en inzetten op het bestrijden van de
productie en handel van de meest schadelijke soorten drugs, zoals ghb, chrystal meth, heroïne
en cocaïne. Wij willen dat primair de focus ligt op het aanpakken van de zwaarste criminaliteit en
de grootste criminelen, in de ‘top van de piramide’. Ten tweede moeten gemeentelijke
handhavers beter op de hoogte zijn van de aard van het werk van de politie en het Openbaar
Ministerie (OM. Ze moeten beter en meer integraal samenwerken. Ten slotte heeft de
gezagsdriehoek (burgemeester, politie en OM al veel kennis over wie een rol speelt in de
criminele netwerken in onze stad. D66 wil dat er meer gebruik gemaakt wordt van de
zogenaamde ‘Quick Response Teams’ om via de meest interessante handelaars in zo’n netwerk
aan informatie te komen over de top ervan. Zo kunnen ook de ‘buurtprinsen’ worden aangepakt
waardoor andere jongeren worden ontmoedigd om het verkeerde pad te kiezen (zie ook punt 5.

Actie!
D66 Utrecht wil dat de driehoek primair inzet op het bestrijden
van de zwaarste criminaliteit en de hardste criminelen in de top
van hun misdaadnetwerken, dat gemeentelijke handhavers
beter weten hoe politie en OM werken, en dat de Quick
Response Aanpak wordt versterkt.

8. Grip krijgen op Utrechtse drugseconomie
De regio Utrecht speelt een sleutelrol in de internationale drugshandel. Grote namen uit de
drugshandel zijn afkomstig uit Utrecht of werkten hier in de afgelopen jaren. Waarnemend
burgemeester Den Oudsten sprak in zijn afscheidsbrief over Utrecht als ‘draaischijf’ van
druggerelateerde criminaliteit. Ook werd de stad in de afgelopen jaren opgeschrikt door
liquidaties. De drugswereld in Utrecht is verweven met de bovenwereld. De drugseconomie mag
dan een schaduweconomie zijn, in feite is ze overal om ons heen.
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Dat brengt risico’s met zich mee, bijvoorbeeld voor lokale ondernemers wanneer ze samen willen
werken met investeerders. Of voor verhuurders van bedrijfsruimtes en woningen. Wanneer
druggerelateerde criminaliteit meedogenloos is, brengt dit ook fysieke gevaren mee voor
Utrechtse inwoners. Wij willen dat er in de stad meer bewustzijn komt over de rol van drugs in
onze samenleving, en hopen daarmee urgentie te creëren voor een betere drugsaanpak. Om
beter lokaal beleid te kunnen maken, moeten we meer weten. D66 zal voorstellen doen om de
drugseconomie uit de schaduw te trekken. Wij willen zo precies mogelijk weten hoeveel geld er
omgaat in deze economie, hoeveel mensen daarbij betrokken zijn en of zij bijvoorbeeld
minderjarig zijn (zie punt 6. Ook willen we een beter beeld van de manier waarop
drugscriminelen in Utrecht posities verwerven in ‘de bovenwereld’. Hiermee ontrafelen we hoe
druggerelateerde criminaliteit onze stad ondermijnt.

Actie!
D66 Utrecht wil dat er een gedegen (wetenschappelijk) onderzoek
komt naar de rol en omvang van drugscriminaliteit in de Utrechtse
samenleving.

9. Coalition of the willing van gemeenten voor
een beter drugsbeleid
Het gedoogbeleid uit de jaren ‘70 van de vorige eeuw is niet meer van deze tijd. Ook is de
indeling van soft- en harddrugs niet logisch. Dit komt helder naar voren in het landelijke
Drugsmanifest en in het advies van de Denktank MDMA-beleid. Steeds meer komen we terecht
in een geldverslindende en niet effectieve ‘war on drugs’. Toch klinkt er ook een geluid van
bestuurders, politici en experts die elkaar vinden in de wens om het beter en effectiever te doen.
Daarom pleit D66 Utrecht ervoor om een coalition of the willing met gelijkgestemde gemeenten
op te richten. Met deze coalitie kunnen ideeën en initiatieven verder uitgewerkt worden én kan
er een effectieve lobby richting Den Haag plaatsvinden. Utrecht kan ook in internationaal
verband samenwerken met gemeenten die laten zien hoe het wel kan en met hen
(praktijk)ervaring uitwisselen. Een voorbeeld van een concrete lobby vanuit deze coalitie van
gemeenten naar het (nieuwe) kabinet is het openen van een tweede ronde van het landelijke
wietexperiment. Utrecht moet hierin kunnen deelnemen.
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Actie!
D66 wil een coalition of the willing met andere gemeenten verkennen en
oprichten en met hen gezamenlijke actie en lobby opstarten.

10. Instellen burgerforum
Met het Utrechts Drugsmanifest willen wij verandering teweegbrengen maar ook een aanzet
geven tot een open debat. Het is belangrijk dat we het gesprek over drugs en het drugsbeleid
met elkaar aangaan. Helemaal omdat het onderwerp zoveel impact heeft op de
volksgezondheid, vrijheid en veiligheid. We voeren dit debat in de stad en in de politiek te
weinig. Daarom stellen wij voor over een burgerforum of burgerberaad op te richten met als
opdracht om de komende tijd voorstellen uit te werken voor een beter Utrechts drugsbeleid. Dit
‘burgerforum Utrechts drugsbeleid’ krijgt de ondersteuning van een expertgroep van mensen
komend uit o.a. de wetenschap, geneeskunde, verslavingszorg, politie/justitie, gemeente, en de
festival- en uitgaanswereld. Door enkele stadsgesprekken moeten deze experts ook gevoed en
bijgestuurd worden door inbreng van bewoners. De exacte opdracht en inbedding van het
burgerforum en de expertgroep wordt door de gemeenteraad bepaald.

Actie!
D66 Utrecht wil in de stad en in de politiek meer debat over
drugsgebruik en -beleid, en een ‘burgerforum Utrechts
drugsbeleid’ dat met concrete voorstellen komt.
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Onze uitgangspunten
Dit zijn onze richtingwijzers bij het opstellen van dit manifest
D66 Utrecht zet volksgezondheid, vrijheid en veiligheid op één in het
Utrechts drugsbeleid. Om dit te bereiken is zowel lokaal als landelijk een
fundamentele koerswijziging nodig.
D66 Utrecht brengt vernieuwing aan in het beleid vanuit het besef dat alle
verbeteringen in drugsbeleid altijd voortkwamen uit experimenten en het
opzoeken van de grenzen van wat wettelijk is toegestaan.
D66 Utrecht kijkt naar feiten, wetenschappelijke inzichten en
aanbevelingen, en bewezen praktijken uit binnen- en buitenland bij het
doen van haar voorstellen.
D66 Utrecht hecht aan de autonomie van het individu om zelf keuzes te
maken en te bepalen wat ‘het goede’ is.
D66 Utrecht stelt dat er nog nooit sprake is geweest van een
samenleving waarin geen drugs (dat zijn ook: alcohol en
tabak) gebruikt worden. Voor heel veel mensen is recreatief drugsgebruik
iets is dat onderdeel is van hun leven, en waar ze verstandig mee willen en
kunnen omgaan.
D66 Utrecht is van mening dat het criminaliseren en stigmatiseren
van drugsgebruik niet de juiste weg. Mensen bij wie drugsgebruik tot
problemen voor henzelf of hun omgeving leidt, moeten geholpen worden
via goede en toegankelijke hulpverlening.
D66 Utrecht wil minderjarigen beschermen, onder de 18 jaar moet
drugsgebruik voorkomen worden.
D66 Utrecht scheert drugs niet over één kam. Drugs is een verzamelnaam
voor tal van middelen, die sterk uiteenlopen. Maatwerk is noodzakelijk.
D66 Utrecht staat voor een realistisch drugsbeleid met een gereguleerde
markt voor de minst schadelijke vormen van drugs.
D66 Utrecht ziet dat het gesprek en debat over het drugsbeleid en het
drugsgebruik amper gevoerd worden in de stad en in de politiek, terwijl het
een maatschappelijk belangrijk onderwerp is.
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COLOFON
Het Utrechts Manifest Drugs is een initiatief van D66 Utrecht onder verantwoordelijkheid
en penvoering van raadsleden Has Bakker (volksgezondheid) en Maarten Koning (veiligheid en
horeca). Aan de totstandkoming van dit manifest hebben Karlijn Martens en Laurie Limburg een
actieve bijdrage geleverd. Onze dank gaat uit naar de verschillende meelezers die ons in dit
proces hebben geholpen met informatie, reflecties en advies.
Het manifest is nadrukkelijk bedoeld om het debat in de stad en de politiek te openen. Vragen en
reacties zijn uiteraard welkom. Je kunt deze sturen naar d66@raad.utrecht.nl onder vermelding
van ‘Utrechts Drugsmanifest’.

Utrecht, januari 2021
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