
 

 

Fries programma Jeugd, alcohol en drugs 
 

 

Achtergrond 

 

Alcoholgebruik is wijd verbreid in de Nederlandse samenleving. Tegelijk weten we steeds meer over de 

risico’s van alcohol- en drugsgebruik. Op basis daarvan heeft de Gezondheidsraad de alcoholrichtlijn 

aangepast1. Voor jongeren zijn deze middelen schadelijker en risicovoller dan voor volwassenen. De 

hersenontwikkeling die nog volop doorgaat tot in ieder geval het 25ste levensjaar, kan erdoor verstoord 

raken. Daarnaast kan alcohol- en drugsgebruik leiden tot schoolverzuim, -uitval, verminderde school- 

studie- en werkprestaties, een verhoogd risico op verslavingsproblemen op latere leeftijd en tal van 

aandoeningen en gezondheidsproblemen. Onder invloed van genotmiddelen durven jongeren meer 

en doen ze eerder dingen die ze zonder alcohol niet zouden doen. Zo vrijen jongeren vaker onveilig 

als ze gedronken hebben en zijn jongeren die drinken tijdens het uitgaan vaker slachtoffer of dader 

van agressief of crimineel gedrag.  

 

Alcohol en puberteit is een extra riskante combinatie omdat pubers gevoeliger zijn voor het plezierige 

gevoel van alcohol en meer bezig zijn met het opzoeken van grenzen en acceptatie door 

leeftijdsgenoten. Ze zijn daardoor geneigd veel alcohol in korte tijd te drinken.  

 

Met terugdringen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren is dus winst te behalen op gebied 

van2: 

 

- talentontwikkeling en maatschappelijke participatie; 

- veiligheid in de omgeving door minder ongelukken, geweld en overlast; 

- en gezondheid door minder sterfte, een betere kwaliteit van leven en minder instroom in zware 

vormen van zorg doordat ziekten die met alcoholgebruik samenhangen worden voorkomen. 

 

Gezien het hoge, vake en vroege alcoholgebruik van - ook - de Friese jongeren, heeft de 

Bestuurscommissie Gezondheid in november 2013 met deze doelen het Fries programma Jeugd, 

Alcohol en Drugs 2014-2017 vastgesteld. 

 

Het programma richtte zich primair op de omgeving van jongeren en kende verschillende activiteiten 

binnen de drie belangrijke pijlers van effectief beleid op het gebied van alcohol- en 

drugsproblematiek: 

 

- beleid (grenzen stellen), 

- handhaving (grenzen bewaken) en 

- bewustwording (grenzen overdragen). 

 

                                                           
1 Richtlijnen gezonde voeding, Gezondheidsraad, 2015: liever helemaal geen alcohol en anders hooguit 1 glas per dag   
2 G.A. de Wit et al. (2016). Maatschappelijke kosten-baten analyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen. 
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In het Platform Nuchtere Fries werken verschillende partijen samen die willen bijdragen aan het 

verminderen van de problematiek rondom jeugd en alcohol: gemeenten, Verslavingszorg, Politie, de 

horecabond en GGD. Dat doen zij zelf vanuit hun eigen organisatie én gezamenlijk vanuit het platform. 

De gedachte achter de provinciale samenwerking was enerzijds het met gebundelde kennis producten 

ontwikkelen die iedere gemeente en andere betrokkenen kunnen inzetten; en anderzijds het 

bevorderen van samenhang in maatregelen gezien de gemeentegrens overstijgende problematiek. 

Jongeren trekken zich immers niets aan van gemeentegrenzen. 

 

Terugblik op de afgelopen vier jaar 

 

Er werden de afgelopen vier jaar ingrijpende wijzigingen in de Drank- en Horecawet (DHW) van kracht. 

Het toezicht op de naleving van de DHW werd primair een taak van gemeenten. Belangrijk onderdeel 

van het toezicht is de inspectie op de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van 

alcohol. En sinds 1 juli 2014 moeten gemeenten beschikken over een preventie- en handhavingsplan 

alcohol gericht op jongeren tot 24 jaar. 

 

De meeste Friese gemeenten hebben in deze periode een preventie- en handhavingsplan vastgesteld. 

Hierin legt de gemeente vast hoe ze invulling geeft aan beleid met betrekking tot de preventie van 

alcoholgebruik door jongeren en de handhaving van de wet. De kwaliteit van deze plannen beoordeelt 

Intraval3 over het algemeen als matig. Dit heeft vooral te maken met het ontbreken van de concrete 

uitwerking van de plannen.  

 

Het preventie- en handhavingsplan zorgde er veelal voor dat meer overleg tussen preventie- en 

handhavingsafdelingen plaatsvindt. Preventie en handhaving zijn echter nog lang niet overal 

onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

 

De mate waarin gemeenten toegerust zijn voor hun handhavingstaken en de manieren waarop ze hier 

invulling aan geven, zijn erg verschillend. Dit geldt ook voor de maatregelen die zij nemen: ongeveer 

een vijfde van de Friese gemeenten kiest voor een verbod op prijsacties, ongeveer de helft van hen 

voor een verbod op happy hours in de horeca, minder dan de helft heeft een hokken- en ketenbeleid 

en er wordt verschillend omgegaan met het beperken van schenktijden in de paracommercie. Er zijn 

daarmee verschillen ontstaan tussen de gemeenten voor wat betreft de uitvoering van toezicht en 

handhaving. 

 

De activiteiten van het Platform Nuchtere Fries en de ervaringen ermee van de Friese gemeenten, zoals 

aangegeven in een ambtelijke evaluerende gesprekronde, zijn beschreven in bijgevoegd drieluik. De 

gemeenten zijn positief over wat er tot nu toe is bereikt met de samenwerking. Zij waarderen vooral:  

 

- het Friese format voor de lokale preventie- en handhavingsplannen, waarin de gezamenlijke 

onderdelen zijn opgenomen 

- het delen van nieuwe inzichten, expertise en ervaringen middels onder andere 

themabijeenkomsten 

- de onderzoeken naar de naleving van de leeftijdgrens voor alcohol 

                                                           
3 Plannen in kaart, Intraval, 2015 en Klare wijn schenken, Intraval 2017 

https://www.loketgezondleven.nl/abbr/dhw
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- ondersteuning van evenementenorganisatoren met een handreiking, polsbandjes, ID-readers, 

blaastesten en ander materiaal 

- ontwikkeling en ondersteuning van nieuwe interventies gericht op ouders zoals “Ik dacht het niet!” 

- campagnes en de ondersteuning van themaweken 

 

Als aandachtpunten werden benoemd: terugkoppeling en wisselwerking tussen alle gemeenten én alle 

betrokken beleidsterreinen; is het platform genoeg van alle gemeenten? draagt iedere gemeente 

voldoende zijn steentje bij? 

 

Daarnaast werd eenheid in communicatie, een provinciaal publiciteitsoffensief onder de vlag Nuchtere 

Fries (de Friese norm), gemist, ondanks de bewuste keuze in 2014 om het platform meer een 

faciliterende en adviserende rol te geven. 

 

Waar staan we nu? 

 

De drieluik in de bijlage geeft een overzicht van de cijfers en trends in het alcohol- en drugsgebruik 

onder Friese jongeren. In deze programmaperiode: 

 

- is het aantal jongeren onder de 18 jaar dat ervaring heeft met alcohol verder gedaald; 

- is het aantal jongeren dat veel drinkt vrijwel onverminderd groot. Met andere woorden: als 

jongeren eenmaal drinken, drinken zij nog steeds veel en vaak; 

- drinken Nederlandse en Friese jongeren nog altijd vaak vergeleken met andere landen; 

- drinken Friese jongeren op het platteland nog steeds meer dan jongeren in de stad; 

- is de houding van ouders ten opzichte van alcoholgebruik door hun kind negatiever geworden - 

met name onder de jongere leeftijdsgroep -, maar geeft nog altijd 39% van de 12 tot en met 17-

jarige jongeren aan dat hun ouders het goed vinden als ze alcohol drinken. 

- is de naleving van leeftijdsgrenzen door horeca, supermarkten, sportkantines, jeugdhonken en 

evenementen verbeterd, maar nog altijd relatief laag en sterk verschillend per gemeente; 

- bleef het gebruik van soft en hard drugs stabiel laag; 

- nam het aantal alcohol- en drugsgerelateerde incidenten toe en steeg ook het aantal jongeren dat 

in een ziekenhuis werd behandeld door een kinderarts als gevolg van alcoholgebruik. 

 

Belangrijke resultaten zijn bereikt, maar we zijn er nog niet. Jongeren drinken nog altijd veel en alcohol 

heeft nog altijd een grote plek in de jongerencultuur. De komende jaren wordt het zaak de behaalde 

winst vast te houden en de (drink)cultuur onder jongeren verder te doen veranderen; ook onder de 

jongeren ouder dan zestien en de jongeren die nog altijd veel drinken en/of andere middelen 

gebruiken. Alcoholmatigingsbeleid blijft onverminderd belangrijk. 

 

De meeste gemeenten staan voor de evaluatie en aanscherping van hun preventie- en 

handhavingsplan alcohol en mogelijk de actualisatie van hun paracommerciële verordening. Kennis 

over effectieve vormen van alcohol- en drugspreventie groeit en biedt dan ook volop concrete 

aangrijpingspunten lokaal beleid en daarmee voor de gezondheid en veiligheid van inwoners:  
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De meest kosteneffectieve beleidsmaatregelen met de meeste impact (de zogenaamde drie best buys) 

zijn nog altijd:  

 

 

 

Daarnaast komt steeds meer bewijs voor een aantal principes die in het programma Nuchtere Fries 

veelal al worden toegepast in het kader van de aanpak die zich focust op de omgeving van de jongere, 

namelijk: 

 

 

- het belang van actieve betrokkenheid van ouders in de hele puberfase, 

- onbewuste gedragsbeïnvloeding, onder andere: nudging,  

- vroeg-signalering, niet alleen door zorgprofessionals,  

- het aanbieden van ondersteuning en zorg in plaats van straffen en  

- het investeren in structurele positieve alternatieven voor alcoholgebruik (één van de 

elementen uit de zeer succesvolle aanpak in IJsland). 

- het beperken van beschikbaarheid (verkooppunten, leeftijdsgrenzen, schenktijden), 

- het verhogen van de prijs en  

- het beperken van reclame en marketing. 


