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Geachte heer Van de Wijngaart, 

 

U heeft aan O+S de drie volgende vragen gesteld over het rapport ‘Evaluaties 

Wapencontroles 2011-2012’: 

 Hoe is  de berekening van de veiligheidsrisicogebieden gedaan? 

 Wijkt de berekening van het veiligheidsrisicogebied van Centrum af van de andere 

veiligheidsrisicogebieden? 

 Hoe is de berekening in de voorgaande jaren gedaan?   

 

Omdat O+S voor het rapport van de Wapenevaluaties over 2010-2011 niet de berekening 

heeft uitgevoerd (dit is toen gedaan door OOV), kan op deze vraag geen antwoord 

worden gegeven. Hieronder volgt het antwoord op de eerste twee vragen.    

 

Voor heel Amsterdam is nagegaan of er gebieden zijn waar de wapenincidenten zich in 

de periode 1 september 2011 tot en met 31 augustus 2012 hebben geconcentreerd, de 

zogenaamde wapenconcentratiegebieden. Hierbij gelden de volgende criteria:   

a. Een buurt wordt geïndiceerd als mogelijk veiligheidsrisicogebied indien er 

volgens de politieregistratie gemiddeld ten minste 100 geregistreerde 

wapenincidenten per vierkante kilometer (= 1 per hectare) per jaar 

plaatsvinden. 

b. Voor het hele geselecteerde gebied geldt een minimum van ten minste 200 

geregistreerde wapenincidenten per jaar. 

 

Voor heel Amsterdam heeft O+S het aantal wapenincidenten per buurt gedeeld door het 

aantal vierkante meter land per buurt en vermenigvuldigd met 10.000. De uitkomst is het 

aantal wapenincidenten per hectare per buurt. Wanneer dit aantal boven de 1 uitkomt, 

wordt voldaan aan criterium a. Het selecteren van een aaneengesloten wapen 

concentratiegebied is een beleidskeuze, waarbij de eis is dat in het gehele gekozen 

gebied ten minste 200 wapenincidenten moeten zijn geweest in het afgelopen jaar.    

 

Vervolgens zijn voor het wapenconcentratiegebied Centrum het totaal aantal 

wapenincidenten per hectare berekend door de aantallen wapenincidenten per buurt op te 

tellen en te delen door het totale oppervlak. Bij de andere wapenconcentratiegebieden 

(Zuidoost, Oost en West) is deze berekening echter niet toegepast. Bij deze gebieden is 

het gemiddelde genomen van de wapenincidenten per hectare van elke buurt. Het klopt 

dus dat het veiligheidsrisicogebied Centrum afwijkt in de berekening van de andere drie 

veiligheidsrisicogebieden. O+S geeft er in het vervolg de voorkeur aan om het totaal van 

het gebied te berekenen op de manier van veiligheidsrisicogebied Centrum.   

Hierbij kan wel worden opgemerkt dat er geen andere veiligheidsrisicogebieden waren 

geselecteerd als bij Zuidoost, Oost en West dezelfde berekening zou zijn toegepast als bij 

Centrum, doordat de uitkomsten bij beide berekeningen niet veel van elkaar verschillen. 
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