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Geachte heer Van der Laan,
Voor de driehoek van 17 december staat de Evaluatie wapencontroles 2011-2012
geagendeerd. In de evaluatie worden de nieuwe veiligheidsrisicogebieden (VRG's)
aanbevolen. Evenals vorig jaar heeft de toepassing van de (kwantitatieve)
aanwijzingscriteria geleid tot enkele opmerkelijke verschuivingen in de VRG's.
Over het algemeen zijn de veranderingen minder ingrijpend, echter vooral in het VRG
Zuidoost is sprake van vergaande wijzigingen. Hoewel het aantal wapenincidenten hier is
gedaald, is er in Zuidoost onverminderd sprake van een hoog aantal ernstige schiet- en
Steekincidenten waarvan meerdere met dodelijke afloop. Een aanzienlijke verkleining van
het VRG Zuidoost is vanuit de optiek van de politie daarom niet verstandig.
Met het oog op deze wijzigingen ontvangt u een advies over de voorgestelde aanwijzing
van de VRG's. Zoals vorig jaar in de Driehoek is geconcludeerd, kan er namelijk sprake zijn
van omstandigheden die vragen om een heroverweging van enkele van de voorgestelde
wijzigingen. Dit advies is opgesteld aan de hand van kwalitatieve politie-informatie over de
desbetreffende gebieden. Hierbij is rekening gehouden met:
•
De consequenties van het afschaffen van preventief fouilleren voor de veiligheid in
het gebied en de daarvoor gestelde prioriteiten in het beleid. Dit wordt gebaseerd
op de kennis van de politie over de ontwikkelingen en de incidenten in een gebied;
De grenzen van een gebied moeten bij de praktische toepassing van instrument
door de politie werkbaar zijn en moeten voor de burger begrijpelijk en uitlegbaar
zijn;
Advies veiligheidsrisicogebieden

De politie maakt zich zorgen over het vervallen van de aanwijzing van de volgende
gebieden:
•
Holendrecht/Hoptille/ Hakfort/Huigenbos/Vensterpolder: weliswaar een (tijdelijke)
daling van het aantal wapenincidenten in de openbare ruimte onder invloed van
bepaalde factoren, maar zeker geen afname van de structurele oorzaken van
wapenincidenten en van wapenbezit. Zeker als gekeken wordt naar de aard van de
incidenten is het aantal zware schiet- en steekincidenten in Zuidoost onverminderd
hoog in vergelijking met rest van Amsterdam.
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Amsterdam Arena e.o.: regelmatig (dreigende) verstoringen van de openbare orde
in het kader van voetbal en evenementen.
Het gebied rondom het Thorbecke/Rembrandtplein en Stadhouderskade:
toenemend uitgaansgeweld.
Tot slot het Amstelstation.

In de bijlage van deze brief treft u per gebied een specifieke inhoudelijke onderbouwing
aan voor het behouden van preventief fouilleren in deze gebieden. Ik wil u verzoeken om
deze informatie mee te nemen in de overweging bij de aanwijzing van de nieuwe VRG's.
VooVal omdat het gaat om gebieden waarbij de bevoegdheid tot preventief fouilleren een
belangrijk instrument is voor het waarborgen van de veiligheid in het gebied en ook in de
omgeving van het gebied.
ijke groet,
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