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Inleiding
Nederland kent 10 Regionale Informatie- en Expertise
Centra (RIEC’s) om ondermijnende criminaliteit te
bestrijden. Ze verbinden daarvoor informatie,
deskundigheid en krachten van verschillende
overheidsinstanties. Dit onderzoek toont de aard en
grootte van de productie van synthetische drugs in het
gebied (‘eenheid’) van RIEC Noord-Holland1. We hebben
daarbij specifiek naar de periode 2017 tot en met medio
2021 gekeken. Het onderzoek was nodig omdat
synthetische drugsproductie tot 2019 een blinde vlek was
voor de RIEC-partners in Noord-Holland. Door een unieke
combinatie van casuïstiek, data en onderzoek heeft deze
studie (mede) een gezamenlijke blik op synthetische
drugsproductie opgeleverd. Deze zogenoemde integrale
informatie willen we in de eenheid Noord-Holland
continu actueel houden.

De onderzoeksvraag is: Wat kenmerkt het criminele
bedrijfsproces van de synthetische drugsproductie in de
eenheid Noord-Holland sinds 2017?
Deze vraag hebben we onderzocht aan de hand van het
barrièremodel synthetische drugs van het CCV2, dat de
productie van synthetische drugs in zeven stappen
opdeelt. Hiertoe hebben we veel en verschillende
soorten data verzameld. Incidentenregistraties van
verschillende partijen en interviews met professionals
waren de grootste informatiebronnen.

Rol partijen
Minstens 38 partijen zijn betrokken bij de huidige aanpak van
synthetische drugs. Sommige spelen in 1 stap van het
barrièremodel een rol (zoals provincie, Liander en makelaars),
andere in meerdere stappen en enkele organisaties in alle 7 (zoals
politie, gemeenten en banken). Deze lijst met partijen is niet
uitputtend.

NAAR BEVINDINGEN
PER STAP

1 Het RIEC Noord-Holland betreft een samenvoeging van de voormalige
regiokorpsen Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland.
Amsterdam valt hier niet onder, waar het RIEC Amsterdam-Amstelland zit.
2 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) (2015).
Barrièremodel synthetische drugs. https://barrieremodellen.nl/

Publieke partijen Private partijen

Belastingdienst Amsterdam Airport Schiphol

Cargo HARC Team Schiphol Afvalverwerkers

Douane Banken

Fiscale Inlichten en Opsporingsdiensten (FIOD) Bloemenveilingen

Gemeenten Bouwmarkten

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) Calamiteitenbedrijven

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) Drinkwaterbedrijven

Koninklijke Marechaussee Haven(meester)s

Nederlands Forensisch Instituut (NFI) Kiwa Water Research (KWR) – Watercycle Research Institute

Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) Klus- en bouwbedrijven

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Koeriersbedrijven en pakketbezorgers

Omgevingsdiensten Land- en tuinbouworganisaties (LTO)

Openbaar Ministerie Makelaars, taxateurs en notarissen

Provincie Meld Misdaad Anoniem (MMA)

Politie Netbeheerders en energiebedrijven

Veiligheidsregio en brandweer Transport Logistiek Nederland (TLN)

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Vatenhandelaren

Waterschappen en Rijkswaterstaat Woningcorporaties en andere verhuurders

https://barrieremodellen.nl/
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Omvang
Onze eenheid dacht op basis van cijfers van de Landelijke
Eenheid dat Noord-Holland behoorde tot een van de drie
eenheden met de minste synthetische drugslocaties. Door
het samenvoegen van informatie van verschillende partijen
bleken er ongeveer 40%3 meer productielocaties,
opslaglocaties en dumpingen te zijn.4 Van alle locaties legde
politieonderzoek gemiddeld 60% van de locaties bloot. Zo’n
30% van de ontdekkingen kwam voort uit meldingen van
burgers. Dat laat zien hoe belangrijk politieonderzoek en
meldingen van bewoners zijn.

Door de versnippering van informatie bij diverse partijen,
afdelingen en in verschillende systemen was de omvang van
synthetische drugsproductie in Noord-Holland moeilijk
nauwkeurig vast te stellen. Het integraal overzicht
synthetische drugslocaties dat met dit onderzoek is
opgesteld, biedt een volledige basis als praktische tool voor
verdere voortzetting en draagt daarmee bij aan een
sterkere informatiepositie van synthetische drugsproductie
in de eenheid.

3 Hierbij moet worden opgemerkt dat een groot deel hiervan (niet-geverifieerde)
dumpingen betreft. Als we de dumpingen buiten beschouwing laten, is de
toename 20%.
4 Op basis van de halfjaarlijkse landelijke ERISSP-cijfers die door de Landelijke
Eenheid wordt opgemaakt. Een deel van deze aantallen was wel bekend bij de
Landelijke Eenheid, maar door strengere definities niet meegenomen in ERISSP.

ALGEMEEN

https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/onderwerpen/drugs/landelijk-overzicht-synthetische-drugs-eerste-helft-2021.pdf
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Voor 2019 was het zicht op synthetische drugs spelers
in Noord-Holland nihil. In 2019 is een operationeel team
opgericht met professionals uit verschillende disciplines,
het Integraal Intelligence Project Synthetische drugs
(IIPSy, Spoor 1)5. In die 2 jaar hebben zij 126 spelers in
beeld gekregen die samen 195 verschillende rollen
vervullen in het criminele bedrijfsproces van
synthetische drugs. Deze 126 spelers wonen allemaal in
Noord-Holland. De spelers die betrokkenheid hadden bij
een lab in Noord-Holland maar buiten onze eenheid
wonen, zijn niet bij deze 126 meegeteld. In
werkelijkheid ligt het aantal spelers dat in beeld is voor
drugsproductie in Noord-Holland dus een stuk hoger.

Aard
Naast de omvang van het probleem, dat groter is dan
overheidsdiensten tot voor kort inschatten, toont dit
onderzoek dat de productie- en opslaglocaties sinds
2017 toenemen. Criminelen spreiden stappen van het
productieproces steeds vaker over verschillende locaties
(en landen) om de risico’s te verkleinen. Denk
bijvoorbeeld aan een aparte plek voor enkel tabletteren
of kristalliseren. De korte productietijd van (onderdelen
voor) synthetische drugs maakt het lastig om criminelen
te pakken.

Het grote aandeel productielocaties voor MDMA is
opvallend: 19 van de 32 ontdekte locaties waren
bestemd voor het maken van deze drugs, terwijl
landelijk in verhouding meer amfetamine wordt
gevonden. Ook de toename van het aantal aangetroffen
productielocaties voor methamfetamine springt eruit,
met een stijging van 1 in 2017 naar 6 in 2020. Noord-
Holland heeft daarnaast een goede infrastructuur, een
grote internationale luchthaven en meerdere havens.
Die zijn aantrekkelijk voor drugscriminelen, gezien de
mogelijkheden voor transport.

Bijna 20% van de ontdekte locaties voor synthetische
drugsproductie bood ook plek aan (materialen
gerelateerd aan) een hennepkwekerij. Bij meer dan 20%
van de gevonden locaties lagen wapens. De link met
hennep was ook terug te zien in het werkbestand dat
medewerkers van Spoor 1 van het IIPSy-team bijhielden.
Bij het opvolgen van een anonieme melding over hennep
werd regelmatig een productielocatie ontdekt, en
andersom: een melding over synthetische drugs die na
de vondst (ook) naar een hennepkwekerij leidde. Deze
bevindingen suggereren dat de synthetische
drugssector verweven is met andere criminaliteit. Dat
kan een locatie extra gevaarlijk maken. Daarmee
moeten overheidsinstanties, die de plek bezoeken,
rekening houden.

Ondanks het grote buitengebied in Noord-Holland
bevinden de aangetroffen productie-, opslag- en
afzetlocaties zich vooral in (rijtjes)woningen en
bedrijfspanden/loodsen. Boerderijen kwamen weinig
aan het licht als plek voor productie, opslag of afzet. Uit
de pandgrootte bleek dat de grootste productie van
synthetische drugs in garageboxen van 14 m2

plaatsvond. Kleinere panden zijn dus ook kwetsbaar voor
drugscriminelen.

5 Spoor 1 van IIPSy is een integraal projectteam dat integraal inzicht probeert te
krijgen in de spelers, netwerken en locaties in de synthetische drugsproductie in
de eenheid Noord-Holland en daarbij doelgerichte maatregelen (laten) nemen.

Hoog aantal MDMA- en 
methamfetamine-labs in 

Noord-Holland

ALGEMEEN
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De eigenschappen van de verschillende omgevingen en
ontdekte panden laten geen sterk eenduidige patronen
zien. Het beeld van de spelers is scherper. In totaal kent
de politie 126 spelers die bij de verschillende stappen
van het proces actief zijn. Veruit de meesten hebben een
rol in de stap van het produceren. De helft is laborant of
kok. Criminelen die aan hardware proberen te komen en
afval wegwerken, zijn het minst in beeld. Over het
algemeen zijn het mannen tussen de 30 en 45 jaar oud,
met antecedenten op het gebied van
vermogensdelicten, geweld en de Opiumwet. Zo’n 40%
heeft een uitkering. Ze huurden vaak op hun eigen naam
een pand. Daar stonden ze meestal ook ingeschreven,
soms al meerdere jaren. Velen staan bij de politie
bekend om hun activiteiten met synthetische drugs.

6 Op basis van art 174a Gemeentewet (wet Victoria) kan een pand -ook zonder bestuurlijke rapportage- gesloten worden. In de praktijk wordt art 174 Gemw minder vaak toegepast in verband met de hieraan verbonden strenge voorwaarden o.a. qua onderbouwing van
het sluitingsbesluit.
7 Zie OMISSy hier, in verband met privacy-redenen zijn alle contactgegevens voor de versie op het KPO hieruit verwijderd. In verband met alle namen en contactgegevens van dit overzicht wordt dit document niet verder verspreid, maar beperkt tot het IIPSy-team en de
personen bij de politie die daadwerkelijk een casus en/of melding hebben rondom synthetische drugs.

ALGEMEEN

Acties
De aanpak leek tot 2020 vooral monodisciplinair; vooral
de politie legde zich toe op de bestrijding van deze
drugs. Vele, andere partijen kunnen echter eveneens
meedoen, ook als ze op het eerste oog minder voor de
hand liggen. Denk bijvoorbeeld aan Transport Logistiek
Nederland, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
en netbeheerder Liander. In de(ze) samenwerkingen valt
nog veel winst te behalen. Je moet eerst weten welke
partijen betrokken (kunnen) zijn bij de aanpak en
vervolgens zoek je elkaar op. Zo heeft de politie bij de
helft van de opslaglocaties geen bestuurlijke rapportage
opgemaakt voor gemeenten. Die kunnen daardoor
moeilijk een pand sluiten.6 Het Overzicht Operationele
Mogelijke Samenwerkingen Synthetische drugs
(OMISSy)7 dat uit dit onderzoek voortkomt, is een
praktisch hulpmiddel om de samenwerking tussen
verschillende partijen te versterken.

Figuur 1
Productie-, opslag-, dump- en afzetlocaties 2017 tot en met medio 2021

https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/570
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Verder heerst bij verschillende partijen onduidelijkheid
over het opruimen van drugsafval. Het dumpprotocol
heeft daar in 2020 meer duidelijkheid in gebracht. Er is
behoefte aan nieuwe afspraken over de verdeling van de
kosten. In de huidige regeling gaat de factuur naar de
partij die een bedrijf de opdracht geeft voor het
opruimen. Dit leidt soms tot vervelende situaties, waarin
betrokkenen zo snel mogelijk de dumpplaats willen
verlaten zodat een ander dat bedrijf moet inhuren. De
provincie biedt subsidie voor het opruimen. Het is
opvallend dat er nog niemand in Noord-Holland een
beroep op die regeling heeft gedaan.

Het vrije verkeer van goederen en personen in de EU, en
binnen de grenzen van het Schengenverdrag, speelt
drugscriminelen in de kaart. Controles van de Koninklijke
Marechaussee en Douane zijn in dit gebied namelijk
beperkt mogelijk. Verschillen in wetten, kennis en
bevoegdheden vragen veel overleg en maken een
gezamenlijke Europese aanpak lastig. Het is van belang
dat synthetische drugsproductie wordt erkend als
Europees probleem in plaats van (enkel) een Nederlands
probleem.

ALGEMEEN

Sinds de oprichting van IIPSy hebben medewerkers van
Spoor 1, die een aanjagende functie hebben en spin-in-
het-web van de bestrijding zijn, voor meer
samenwerking binnen de politieorganisatie én
daarbuiten gezorgd. Daardoor is de aanpak meer een
gezamenlijke inspanning van diverse deskundigen
geworden dan voorheen. Het Hennepconvenant, waarin
diverse partijen in Noord-Holland afspraken hoe ze de
hennepteelt bestreden, is opgegaan in het
Drugsconvenant (om tegelijk de productie van harddrugs
aan te pakken). Een ander voorbeeld van samenwerking
in de eenheid is het geharmoniseerde Damoclesbeleid,
waarmee gemeenten naar aanleiding van
drugsincidenten een pand kunnen sluiten. Een eenduidig
beleid moet een ‘waterbedeffect’ voorkomen.

De geschatte verdiensten van drugscriminelen vormen
een blinde vlek. De politie stelt lang niet altijd
ontnemingsrapporten op waar de geschatte inkomsten
uit synthetische drugsproductie in staan. Zonder deze
rapporten ontbreekt aantoonbaar bewijs dat criminelen
verdiensten hieruit hebben gehaald. Dit is een gemiste
kans om drugscriminelen (ook) financieel aan te pakken
door het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst,
gemeenten en UWV.

Impact
Synthetische drugsproductie heeft grote gevolgen voor
de samenleving. Denk aan de hoge kosten van het
opruimen van ontdekte locaties, ondermijning van het
financiële stelsel, misbruik van kwetsbare sectoren en
personen, de aangetaste openbare orde en veiligheid,
milieuschade, geweld, onveiligheidsgevoelens van
burgers en het leed van drugsgebruikers zelf.

https://www.ad.nl/eindhoven/opruimen-drugslab-niet-de-drugscrimineel-maar-de-politie-betaalt-de-torenhoge-rekening%7Eabd43ad1/
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210725_24677561?utm_source=google&utm_medium=organic
https://www.ad.nl/eindhoven/opruimen-drugslab-niet-de-drugscrimineel-maar-de-politie-betaalt-de-torenhoge-rekening%7Eabd43ad1/
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20200224_62634809?utm_source=google&utm_medium=organic
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Aanbevelingen
De eenheid Noord-Holland heeft niet de grootste sector
voor synthetische drugsproductie in Nederland. Wel lopen
we voorop met onze unieke gezamenlijke strijd tegen deze
criminaliteit, waarvoor we casuïstiek, data en onderzoek
van allerlei partijen combineren. Deze samengebalde kennis
vormt een vuist van informatie waarmee we slim de
producenten van synthetische drugs in onze eenheid te lijf
kunnen gaan. We hebben alle inzichten vertaald naar
aanbevelingen en tools om dit actuele beeld van deze
misdaad verder te versterken en criminelen tegen te
houden. Maar dan moeten we die aanbevelingen ook goed
in de praktijk brengen.

Het samenvoegen van 
informatie van partijen 
leidde tot een beter zicht op 
de aard en omvang van het 
probleem in Noord-Holland. 
Deze samengebalde kennis 
vormt een vuist van 
informatie waarmee we 
samen de producenten van 
synthetische drugs in onze 
eenheid kunnen frustreren.

Wat kunnen we gezamenlijk (meer) doen in de aanpak van
synthetische drugs in Noord-Holland?

• We moeten incidenten beter en allemaal op dezelfde
manier registreren

• Waar onze kennis te kort schiet, zoals bij de stappen
van het verwerven en inrichten van locatie, moeten we
investeren om criminelen ook in de eerdere stappen te
frustreren en aan te pakken

• We moeten rekening houden met gevaar dat een
bezoek aan een locatie kan opleveren, zoals een brand
of mensen met vuurwapens

• We moeten bewustwording kweken bij professionals en
(onbewuste) facilitators

• We moeten de samenwerking versterken binnen de
betrokken organisaties én met publieke én private
partijen. Partijen zijn voor hun acties namelijk deels
afhankelijk van elkaar, zoals de gemeente van
bestuurlijke rapportages van de politie en Openbaar
Ministerie, Belastingdienst en UWV van
ontnemingsrapporten van de politie. Zo kunnen we
criminelen meer en beter (gezamenlijk) dwarszitten

• We moeten doorgaan met de binnen IIPSy ontwikkelde
gezamenlijke werkwijze, die bij alle partijen verankeren
en toepassen op andere ondermijningsthema’s en in
andere eenheden

NAAR BEVINDINGEN 
PER STAP

ALGEMEEN

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210729_13609853?utm_source=google&utm_medium=organic


6. ONTDOEN VAN AFVAL

Na het produceren willen criminelen hun (drugs)afval 
kwijt, door het bijvoorbeeld te dumpen, verbranden, 
lozen of achter te laten op de locatie. 

1. VERWERVEN GRONDSTOFFEN

Om synthetische drugs te produceren, zijn grondstoffen 
nodig. Die vormen de basis voor het maken van 
poeders en pillen.

2. VERWERVEN HARDWARE

Met de grondstoffen binnen of nog onderweg, hebben 
criminelen ook hardware nodig om synthetische drugs 
te produceren.

3. VERWERVEN LOCATIE

De grondstoffen en hardware zijn binnen, maar hoe 
vinden criminelen een plek om ze op te slaan en 
vervolgens drugs te produceren?

7. AFZET

De verkoop van de geproduceerde synthetische drugs 
aan dealers (en gebruikers). 

5. PRODUCEREN

Als de grondstoffen en hardware binnen zijn en de 
locatie ingericht, kan het produceren beginnen. Koks 
werken met een stap-voor-stap lijst, de ‘recepten’ die 
chef-koks opstellen om de synthetische drugs te 
maken. NAAR ALGEMENE 

BEVINDINGEN

Synthetische drugsproductie 
in Noord-Holland

PER STAP

4. INRICHTEN LOCATIE

Criminelen brengen de verworven grondstoffen en 
hardware naar de locatie die ze hebben geregeld. Ze 
maken die plek vervolgens ‘productieproof’.

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5STAP 6

STAP 7

2017 t/m medio 2021

‘’Is het er niet of zien we het niet?’’

Klik op de stappen om te lezen over de bevindingen per 
stap in het productieproces



Verwerven grondstoffen
PER STAP

STAP 1 | OMVANG
• 23 opslaglocaties met grondstoffen en hardware 

zijn ontdekt. Dat aantal stijgt sinds 2020. Sinds 
2019 duiken minder precursoren op aan de 
buitengrenzen van de EU

• 13 meldingen bij het Meldpunt Verdachte 
Chemische Transacties

• 36 spelers in beeld die vermoedelijk aan 
grondstoffen proberen te komen

STAP 1 | ONDERNOMEN ACTIES
Ontdekt door: Onderzoek doen naar aanleiding van 
informatie van Team Criminele Inlichtingen (TCI) en 
(ander) politieonderzoek (60%), meldingen van burgers 
(30%). Na de vondst:

• Politiële interventies: 8 rapporten van de Landelijke 
Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO), 8 
bestuurlijke rapportages, 19 
opsporingsonderzoeken

• Bestuursrechtelijke interventies: 4 opslaglocaties 
gesloten

• Financiële interventies: 1 ontnemingsrapport

• Strafrechtelijke interventies: sepots bij 5 
opslaglocaties, 1 gevangenisstraf

STAP 1 | AARD
• Locaties: de helft van de grondstoffen was voor 

productie van MDMA of methamfetamine. 
Pandkenmerken: 12 woningen, 5 bedrijfspanden, 3 
garageboxen en 3 voertuigen

• Spelers die grondstoffen verwerven (36): De rol van 
chemicaliën verwerven komt het meest voor (12). 
Ook transporteurs (4) duiken iets vaker op in 
verhouding tot andere rollen als ontvanger (3) en 
leverancier (2)

STAP 1 | IMPACT
• Financiële impact: minstens €136.486 opruimkosten 

(= van 11 opslaglocaties)
• Maatschappelijke impact: het opslaan van (brand- en 

ontploffingsgevaarlijke) grondstoffen is gevaarlijk 
voor omwonenden en de buurt. Het verbod op 
bepaalde chemische stoffen heeft geleid tot meer 
chemisch afval

Om synthetische drugs te produceren, zijn grondstoffen nodig. 
Die vormen de basis voor het maken van poeders en pillen. 
Criminelen importeren een deel van de grondstoffen en kopen 
de rest in Nederland. Vervolgens stallen ze deze grondstoffen 
in een ‘opslaglocatie’.

Terug naar overzicht

STAP 1

2017 t/m medio 2021



Verwerven hardware
PER STAP

STAP 2 | OMVANG
• 23 opslaglocaties met grondstoffen en hardware 

zijn ontdekt. Dat aantal stijgt sinds 2020. Sinds 
2019 duiken minder precursoren op aan de 
buitengrenzen van de EU

• 7 spelers in beeld die vermoedelijk aan hardware 
proberen te komen

STAP 2 | ONDERNOMEN ACTIES
Ontdekt door: Onderzoek doen naar aanleiding van 
informatie van Team Criminele Inlichtingen (TCI) en 
(ander) politieonderzoek (60%), meldingen van burgers 
(30%). 
Na de vondst:
• Politiële interventies: 8 LFO-rapporten, 8 bestuurlijke 

rapportages, 19 opsporingsonderzoeken
• Bestuursrechtelijke interventies: 4 opslaglocaties 

gesloten
• Financiële interventies: 1 ontnemingsrapport
• Strafrechtelijke interventies: sepots bij 5 

opslaglocaties, 1 gevangenisstraf

STAP 2 | AARD
• Locaties: de helft van de grondstoffen was bedoeld 

voor productie van MDMA of methamfetamine. 
Pandkenmerken: 12 woningen, 5 bedrijfspanden, 3 
garageboxen en 3 voertuigen

• Spelers die hardware verwerven: de rollen variëren 
van eigenaar van hardware (3) tot verwerver (2), 
facilitator (1) en financier (1)

STAP 2 | IMPACT
• Financiële impact: minstens €136.486 opruimkosten 

(= van 11 opslaglocaties)
• Maatschappelijke impact: het opslaan van (brand- en 

ontploffingsgevaarlijke) hardware is gevaarlijk voor 
omwonenden en de buurt

STAP 2

Met de grondstoffen binnen of nog onderweg, hebben criminelen 
ook hardware nodig om synthetische drugs te produceren. Een deel 
van de hardware importeren ze en een deel kopen ze in Nederland. 
Vervolgens stallen ze de hardware in een ‘opslaglocatie’.

2017 t/m medio 2021

Terug naar overzicht



STAP 3 | OMVANG
• 55 verworven locaties (23 opslag en 32 productie), 

van 37 (enige) informatie

• 43 spelers zijn in beeld voor het vermoedelijk 
regelen en/of inrichten van een locatie

STAP 3 | AARD
Weinig zicht op de precieze verwerving, vermoedelijk 
via-via

• Opslaglocaties: het vaakst een gehuurde woning of 
garagebox 

• Productielocaties: het vaakst een gehuurde woning 
of bedrijfspand 

• Spelers: de meesten waren huurder (21/43), 
sommigen eigenaar van een pand (6), anderen 
stasher (3) en bewoner (3)

STAP 3 | IMPACT
Criminele inmenging in/witwassen met vastgoed en 
misbruik van pandeigenaren

Verwerven locatie

STAP 3 | ONDERNOMEN ACTIES
Weinig registraties van en zicht op de manier waarop 
die locaties zijn geregeld. Dat maakt het lastig om 
maatregelen te nemen

PER STAP

STAP 3

De grondstoffen en hardware zijn binnen, maar hoe vinden 
criminelen een plek om ze op te slaan en vervolgens drugs te 
produceren?

2017 t/m medio 2021

Terug naar overzicht



STAP 4 | OMVANG
• 3 voertuigen aangehouden met grondstoffen, minst 

zicht op van alle stappen

• 43 spelers in beeld die een locatie regelen en/of 
inrichten

STAP 4 | AARD
• Busjes en personenauto’s met grondstoffen

• Spelers: de meesten waren huurder (21/43), 
sommigen eigenaar van een pand (6), anderen 
stasher (3) en bewoner (3)

STAP 4 | IMPACT
Misbruik van (legale) transport en/of klusbedrijven om 
een locatie in te richten en goederen te vervoeren

Inrichten locatie

STAP 4 | ONDERNOMEN ACTIES
Weinig geregistreerd
• Politiële interventies: 2 opsporingsonderzoeken, 

Focusweek georganiseerd om meer te weten te 
komen over vervoer naar in te richten locaties

• Strafrechtelijke interventies: 2 sepots

PER STAP

STAP 4

Criminelen brengen de verworven grondstoffen en hardware 
naar de locatie die ze hebben geregeld. Ze maken die plek 
vervolgens ‘productieproof’.

2017 t/m medio 2021
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STAP 5 | OMVANG
• 32 productielocaties, een toename sinds 2020

• 66 spelers in beeld die zich vermoedelijk 
bezighouden met produceren

STAP 5 | AARD
• Locaties: hoog aantal MDMA (19 van de 32 

productielocaties) + opkomst van methamfetamine
Pandkenmerken: 16 woningen, 14 bedrijfspanden, 
1 garagebox en 1 boerderij

• Spelers: bijna de helft heeft een rol als laborant of 
kok (29/66). Ook ondersteuner komt vaker (10) 
voor, net als eigenaar van het lab (8). Opvallend is 
dat er maar 1 superlaborant/chef-kok tussen zit.

STAP 5 | IMPACT
• Financiële impact: minstens €317.201 opruimkosten 

(= van 22 productielocaties)
• Maatschappelijke impact: kans op brand, risico’s 

voor omwonenden, professionals die onwel worden, 
geweld en een groot beroep op politiecapaciteit

Produceren

STAP 5 | ONDERNOMEN ACTIES
Ontdekt door: Onderzoek doen naar aanleiding van 
informatie van Team Criminele Inlichtingen (TCI) en 
(ander) politieonderzoek (56%), meldingen burgers 
(32%) 
Na de vondst:
• Politiële interventies: 25 LFO-rapporten, 26 

bestuurlijke rapportages en 29 
opsporingsonderzoeken

• Bestuursrechtelijke interventies: 22 productielocaties 
gesloten

• Financiële interventies: 4 ontnemingsrapporten
• Strafrechtelijke interventies: gevangenisstraffen bij 9 

productielocaties 

PER STAP

STAP 5

Als de grondstoffen en hardware binnen zijn en de locatie 
ingericht, kan het produceren beginnen. Koks werken met een 
stap-voor-stap lijst, de ‘recepten’ die chef-koks opstellen om de 
synthetische drugs te maken. Er bestaan verschillende fasen: 
conversie, synthese en kristallisatie (en tabletteren bij MDMA). 
Deze fasen kunnen op verschillende productielocaties 
plaatsvinden.

2017 t/m medio 2021
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STAP 6 | OMVANG
• 75 dumplocaties, een afname sinds 2020, van 29 

dumpingen is vastgesteld of het om synthetische 
drugs gaat

• 5 spelers in beeld die zich vermoedelijk 
bezighouden met het wegwerken van afval

STAP 6 | AARD
• Locaties: 55 dumpingen, 5 lozingen, 15 onbekend

• Spelers: 2 daadwerkelijke dumpers en de andere 3 
betrokken bij het regelen ervan

STAP 6 | IMPACT
• Financiële impact: hier is geen volledig beeld van, 

minstens € 155.771 opruimkosten (= van 29 
dumpingen)

 Niemand heeft subsidie van de provincie 
aangevraagd voor het opruimen van een 
dumping. Daardoor draaien gemeenten vaak op 
voor de kosten

• Milieu-impact: minstens 21 dumpingen 
verontreinigden de bodem of het water

• Maatschappelijke impact: stankoverlast voor 
omwonenden, gevaar voor dieren, risico’s voor 
omwonenden zoals het gevaar dat verbranden van 
afval kan opleveren

Ontdoen van afval

STAP 6 | ONDERNOMEN ACTIES
Ontdekt door: meldingen van burgers (51%), 
gemeenten (12%) en verschillende grondeigenaren en 
handhavers van verschillende partijen (18%) 
Na de vondst:
• Politiële interventies: 1 bestuurlijke rapportage, 2 

opsporingsonderzoeken, een enkele keer een 
bezoek van Forensische Opsporing

• Financiële interventies: geen
• Strafrechtelijke interventies: geen verdachten, geen 

strafrechtelijke maatregelen

PER STAP

STAP 6

Na het produceren willen criminelen hun (drugs)afval kwijt, door 
het bijvoorbeeld te dumpen, verbranden, lozen of achter te laten 
op de locatie. Dit zijn de zogenoemde ‘dumplocaties’.

2017 t/m medio 2021
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STAP 7 | OMVANG
• 14 afzetlocaties, lichte toename sinds 2020

• 38 spelers in beeld die zich vermoedelijk 
bezighouden met de afzet

STAP 7 | AARD
• Locaties: meer verschillende soorten synthetische 

drugs. Pandkenmerken: 12 woningen, 2 
bedrijfspanden

• Spelers: handelaren komen het meest voor (7), 
gevolgd door bezitter van eindproduct (6), 
organisator (5) en transporteur (4)

STAP 7 | IMPACT
• Financiële impact: € 30.039 (= van 2 locaties samen), 

een groot deel daarvan is politiecapaciteit
• Maatschappelijke impact: criminele inmenging in de 

transportsector, onveiligheidsgevoelens bij 
omwonenden, corruptie, normalisering van gebruik 
en schade aan de volksgezondheid

Afzet

STAP 7 | ONDERNOMEN ACTIES
Ontdekt door: Onderzoek doen naar aanleiding van 
informatie van Team Criminele Inlichtingen (TCI) en 
(ander) politieonderzoek (64%), meldingen van burgers 
(22%) 
Na de vondst:
• Politiële interventies: 12 opsporingsonderzoeken, 14 

bestuurlijke rapportages
• Bestuursrechtelijke interventies: 11 afzetlocaties 

gesloten
• Financiële interventies: geen ontnemingsrapporten
• Strafrechtelijke interventies: 1 sepot, 

gevangenisstraffen tussen de 180 dagen en 2 jaar 

PER STAP

STAP 7

De verkoop van de geproduceerde synthetische drugs aan dealers 
(en gebruikers). De opslag van het eindproduct heet een 
afzetlocatie. Locaties die we meenamen in het onderzoek stonden 
vermoedelijk dicht bij de productiestap en/of herbergden meer 
dan 1 kilogram drugs.8

2017 t/m medio 2021

8 N.B. Hier moet wel bij worden opgemerkt dat er vooral is gekeken naar de 
verschillende fasen in relatie tot een productielocatie. De fase afzet heeft 
hierdoor minder prioriteit gehad, waardoor er geen goed beeld is ontstaan 
van de belangrijkste personen, rollen en locaties in deze fase.

Terug naar overzicht
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