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Evaluatie pilot opschorting I-criterium coffeeshops 
 
 
  Geachte raad, 
 
  In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de opzet en het proces van de  
  evaluatie van de pilot ‘opschorting I-criterium coffeeshops Vlissingen’. Deze pilot stopt  
  per 31 juli 2022. 
 
Op 1 augustus 2021 is een pilot gestart voor de duur van een jaar t/m 31 juli 2022. 
Gedurende deze pilot mag iedereen van 18 jaar of ouder (dus ook toeristen en 
arbeidsmigranten) in een van de beide coffeeshops in Vlissingen softdrugs kopen. Het 
onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval voert tijdens de pilot een onderzoek uit 
naar de gevolgen van het opschorten van het I-criterium voor de ervaren overlast en 
illegale(straat)handel in drugs. Het onderzoek bestaat uit een nulmeting (juli 2021), een 
(lichte) tussenmeting (april 2022) en een eindmeting.  
 
Einde pilot en opzet evaluatie  
De pilot stopt per 31 juli 2022. Vanaf augustus start het proces van de evaluatie. In de  
maand augustus voert het bureau Breuer & Intraval de eindmeting uit. De eindmeting zal 
qua opzet hetzelfde zijn als de nulmeting zodat de resultaten goed met elkaar kunnen 
worden vergeleken. De eindmeting wordt aangevuld met vragen over de effecten van de 
flankerende maatregelen die zijn genomen zoals de inzet van de beveiliging bij de 
coffeeshops en de realisatie van de kort-parkeerplekken. Ook willen we een goed inzicht 
hebben in de herkomst/nationaliteit van de coffeeshopbezoekers en de vraag of men 
verblijfstoerist is of speciaal voor de coffeeshops naar Vlissingen komt.  
 Naast de eindmeting wordt er een eindrapportage opgesteld. In de eindrapportage vindt 
een evaluatie plaats van het project met aandacht voor het proces, de participatie en de  
evaluatie van de flankerende maatregelen (beveiliging, verkeer, parkeren). De uitkomsten 
zullen met de verschillende belanghebbende organisaties worden besproken (o.a. de 
beide wijktafels, ondernemersvertegenwoordigers, coffeeshophouders en de gemeenten 
Goes en Terneuzen) en worden daarna op 17 november aan uw raad gepresenteerd..  
 
Proces besluitvorming 
Op basis van de uitkomsten van de eindmeting en eindrapportage neemt het college een 
definitief besluit. Het college krijgt in december hierover een voorstel aangeboden. 
Onderdeel van dit besluit vormt ook de beoordeling van de eindmeting in relatie tot Covid-
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19. Gedurende de pilot periode zijn er maatregelen ter bestrijding van Covid 19 van kracht 
geweest. Optioneel is de mogelijkheid om in de zomer van 2023 nog een (beperkte) 
nameting te verrichten.  
 
Niet handhaven I-criterium tijdens de periode van de evaluatie en continuering 
flankerende maatregelen 
Het voorstel is om gedurende de periode van de evaluatie (van 1 augustus 2022 t/m 31 
december 2022) niet te handhaven op het I-criterium. Buitenlandse toeristen en 
arbeidsmigranten houden dus gedurende de evaluatie toegang tot de coffeeshops. De 
flankerende maatregelen (o.a. de inzet van beveiliging bij de coffeeshops en de 
aanwezigheid van kort parkeerplekken) worden gecontinueerd gedurende de periode van 
de evaluatie. De aanvullende vergunningsvoorwaarden voor de coffeeshophouders 
worden verlengd van 1 augustus 2022 t/m 31 december 2022. De coffeeshophouders zijn 
akkoord met de opzet van de evaluatie en het voornemen om de huidige flankerende 
maatregelen te continueren gedurende de periode van de evaluatie. De verkeers- en 
overlast situatie rondom de coffeeshops zal gedurende de evaluatie worden gemonitord. 

 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,                de burgemeester, 

 
drs. R.D.A. Wiskerke    drs. A.R.B. van den Tillaar 
 




