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ONDERWERP
nulmeting opschorting I-criterium coffeeshops Vlissingen

Geachte raad,

In deze brief informeren wij u over de uitkomsten van de nulmeting pilot opschorting I-
criterium coffeeshops Vlissingen. De pilot is op 1 augustus 2021 van start gegaan en heeft 
een looptijd tot en met 31 juli 2022.  

De nulmeting is uitgevoerd door het onderzoeksbureau Breuer&Intraval. De nulmeting is 
onderdeel van een breder onderzoek dat naast de nulmeting bestaat uit een tussenmeting 
en een eindmeting na afloop van de pilot. Het onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in 
de gevolgen van de pilot op het gebied van ervaren overlast en (illegale) straathandel in 
drugs. De nulmeting is uitgevoerd in de zomer van 2021 voor de start van de pilot. De 
uitkomsten zijn vastgelegd in de bijgevoegde rapportage. Daarbij is gebruik gemaakt van 
een aantal onderzoeksactiviteiten (zie hoofdstuk 1.3):

- systematische observaties om potentieel overlastgevend gedrag in kaart te brengen
- telling van de aantallen coffeeshopbezoekers
- enquêtes onder omwonenden en omwerkenden
- enquêtes onder coffeeshopbezoekers

Daarnaast is er een aantal experts geïnterviewd. Politie en gemeente hebben gegevens 
over de overlast en criminaliteit in de buurt van de beide coffeeshops aangeleverd. Deze 
gegevens zijn geanalyseerd en verwerkt in de rapportage. In hoofdstuk 4 van de rapportage 
zijn de uitkomsten van de nulmeting beknopt samengevat. 

De nulmeting geeft nog geen inzicht in de daadwerkelijke gevolgen van het opschorten van 
het I-criterium omdat de meting is uitgevoerd in de maand juli, voor aanvang van de pilot. 
Door handhaving en politie wordt aangegeven dat de situatie rond de beide coffeeshops 
sedert 1 augustus jl. relatief rustig is en dat met name de straathandel is afgenomen. Dit 
wordt ook bevestigd door de coffeeshophouders zelf. Er wordt goed gebruik gemaakt van de 
gerealiseerde parkeerplaatsen voor kort parkeren. De verkeersoverlast is echter nog niet 
verdwenen. Op beide locaties wordt dagelijks beveiliging ingezet.Ten tijde van de nulmeting 
golden maatregelen ter bestrijding van Covid-19. Bij de vergelijking van de 
onderzoeksresultaten met die van de vervolgmetingen zal hiermee rekening moeten worden 
gehouden. 



Blad 2 behorend bij 1347130 / 

Bij de tussenmeting zullen de gevolgen van het opschorten van het I-criterium wel inzichtelijk 
worden gemaakt. De tussenmeting wordt in het eerste kwartaal van 2022 uitgevoerd en de 
resultaten zullen met de raad worden gedeeld. 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de plv. secretaris, de burgemeester,

R.G. Hendrikse   drs. A.R.B. van den Tillaar

Bijlage: rapportage nulmeting 




