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Geachte heer Van der Laan,
In de Driehoek van 20 februari is het rapport 'wapenincidenten en preventief fouilleren 2011'
besproken. In het rapport wordt veel meer dan voorheen op basis van kwantitatieve cnteria de
aanwijzing van nieuwe veiligheidsrisicogebieden voorgesteld. Deze criteria zijn in 2010
vastgesteld om helderheid over de aanwijzing en opheffing te verschaffen.
De toepassing van deze kwantitatieve criteria leidt tot een aantal opmerkelijke verschuivingen
in de veiligheidsrisicogebieden. Zo is preventief fouilleren - bij strikte toepassing van de
criteria - niet meer mogelijk in bv. gebieden als de Amsterdam Arena, Holendrecht en
rondom het Thorbecke/Rembrandtplein. Stuk voor stuk gaat het om locaties waar de
bevoegdheid tot preventief fouilleren een belangrijk instrument is voor het waarborgen van de
veiligheid in het gebied maar ook in de omgeving van het gebied.
In de Driehoek is geconstateerd dat - hoewel kwantitatieve criteria blijven prevaleren - er
sprake kan zijn van omstandigheden die in iedergeval vragen om een grondige
heroverweging van enkele voorgestelde wijzigingen. Daarom is afgesproken dat de politie
voor het bepalen van het definitieve aanwijzingsbesluit aanvullend een advies opstelt.
Het advies is gebaseerd op de volgende invalshoeken:
•
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;
•
De grenzen moeten voor de burger begrijpelijk en uitlegbaar zijn; er moet sprake zijn
van een natuurlijke grens.
Daarnaast wijzen wij er op dat het stoppen met preventief fouilleren in bepaalde kwetsbare
gebieden, zonder dat burgers hierover vooraf uitgebreid zijn geïnformeerd, niet wenselijk is.
Abrupt stoppen kan leiden tot onbegrip onder burgers en tast naar venwachting het
subjectieve veiligheidsgevoel aan.
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Advies Veiligheidsrisicogebieden
In de bijlage bij deze brief treft u per gebied een specifieke inhoudelijke onderbouwing voor
het behouden van de aanwijzing tot preventief fouilleren in een aantal gebieden. De politie
maakt zich in het bijzonder zorgen om de al eerder genoemde gebieden:
•
Amsterdam Arena: regelmatig verstoringen van de openbare orde in het kader van
voetbal en evenementen
•
Holendrecht/Hoptille/ Hakfort/Huigenbos: 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
•
Het gebied rondom het Thorbecke/Rembrandtplein: toenemend uitgaansgeweld
Daarnaast verzoekt de politie u om het intrekken van de aanwijzing van een deel van het
gebied in West (Jan Evertsenstraat) te herovenwegen. Ten aanzien van de stations
Muiderpoort en Amstei constateren wij dat beide stations in het aanwijzingsbesluit van 2010
expliciet zijn benoemd maar dat de status nu onduidelijk is. Voor twee overige gebieden Oost
(Transvaalbuurt west, Zuidoostkwadrant Indische buurt) venvijs ik naar de bijlage.
Aandachtsgebieden
Naast het voorstel voor veiligheidsrisicogebieden worden ook twee nieuwe
aandachtsgebieden genoemd in het rapport. Gezien de recente zeer snelle stijging van
wapenincidenten -waarvan een aantal met dodelijke afloop- herkent de politie zich in de
aanwijzing van aandachtsgebied in het stadsdeel Oud Zuid. Samen met het Stadsdeel pleit
de politie echter nu al voor de inzet van het instrument preventief fouilleren in een relatief klein
gebied binnen "de Pijp". Het gebied voldoet weliswaar niet aan criteria voor aanwijzing als
veiligheidsrisicogebied maar de behoefte aan een instrument om de stijging van
wapenincidenten in de openbare ruimte tegen te gaan is groot. Wij willen u in ovenveging
geven de mogelijkheid te verkennen om voor dergelijke situaties wellicht voor korter dan een
jaar en in een klein op zichzelf staand gebied toch preventief fouilleren mogelijk te maken.
Tot slot
Uit politie-informatie en concrete casuïstiek blijkt dat personen die een wapen bij zich dragen
veel gebruik maken van het openbaar vervoer. Als de routes en stations zich binnen de
risicogebieden bevinden wordt hier ook preventief gefouilleerd en zeer regelmatig een wapen
aangetroffen. In samenwerking met het GVB wil de politie graag de mogelijkheden verkennen
om binnen het domein van de metro, al dan niet voor specifieke metrolijnen, preventief
fouilleren toe te kunnen passen. Wij streven er naar samen met het GVB voor de zomer een
discussienotitie hierover op te stellen voor de Driehoek.

