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Inleiding

Sinds enkele jaren wijst de burgemeester van Amsterdam overlastgebieden aan. De politie heeft in 
overlastgebieden de mogelijkheid om personen de toegang tot het gebied te ontzeggen. Een 
'samenscholing' of 'om geld vragen' zijn al voldoende reden om een persoon te verwijderen uit een 
gebied. Net als preventief fouilleren is het een zeer ingrijpende maatregel met vergaande 
bevoegdheden voor de politie. Het gaat om meer dan 1000 verwijderingsbevelen per jaar.

Per 1 april 2015 werd het overlastgebied in Amsterdam Oost opnieuw door de burgemeester 
aangewezen. Navraag bij de gemeente naar documenten met een onderbouwing leverde in eerste 
instantie een weigering op om informatie te verstrekken. Bij verdere pogingen kwamen 
mondjesmaat documenten boven tafel die met name argumenten tegen het overlastgebied 
bevatten. In deze notitie beschrijf ik de vier pogingen die ik heb ondernomen om informatie boven 
tafel te krijgen en de documenten die dat opleverde.

De burgemeester heeft vaker een ongelukkige hand in het nemen van besluiten over 
veiligheidsmaatregelen in Amsterdam Oost. In 2013 was de burgemeester nog gedwongen om het 
besluit voor preventief fouilleren in Amsterdam Oost eerst aan te passen en daarna zelfs in zijn 
geheel in te trekken. Dit was naar aanleiding van onderzoek van Wij Verdienen Beter waaruit bleek 
dat er in Amsterdam Oost veel te weinig wapenincidenten waren om het besluit te rechtvaardigen.

Peter van de Wijngaart
12 mei 2015
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Poging 1 - Weigering om informatie te verstrekken

De eerste poging om informatie te krijgen over het overlastgebied begon op 1 april met een e-mail. 
Specifiek werd gevraagd om informatie ter onderbouwing van het overlastgebied. Het verzoek 
betreft informatie zoals genoemd in het besluit van de burgemeester van 25 maart 2015 (bijlage 1).

Uit mijn e-mail van 1 april 2015:
“Ik verzoek u hierbij tenminste om het evaluatierapport 2013/2014 en indien er andere informatie 
van de politie is waarop het besluit is gebaseerd ook om die informatie.”

Na een herhaling van het verzoek op 7 april ontving ik uiteindelijk op 10 april een e-mail met het 
volgende antwoord:
“Op dit moment zullen we helaas nog niet voldoen aan uw verzoek om het evaluatierapport te 
openbaren. De reden hiervan is dat het rapport nog besproken moet worden in diverse gremia. Ik 
zou u daarom graag willen verzoeken om te wachten totdat het rapport openbaar wordt gemaakt. 
Die datum is naar alle verwachting 7 mei 2015.”

De medewerker vond het blijkbaar niet raar om geen enkele onderbouwende informatie te 
verstrekken voor een besluit wat op dat moment al van kracht was. Het verzoek om andere 
informatie dan het evaluatierapport werd door de behandelend ambtenaar genegeerd.

Poging 1 om de in het besluit genoemde informatie openbaar te maken was hiermee mislukt.
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Poging 2 - Onvolledige informatie

De tweede poging begon wederom met een e-mail aan de behandelend ambtenaar van de 
gemeente Amsterdam, op 13 april 2015.

Uit mijn e-mail van 13 april 2015:
“Uit uw bericht begrijp ik dat het besluit van de burgemeester niet gebaseerd is op de in het besluit 
genoemde evaluatie. Zoals aangegeven in mijn eerdere e-mail vraag ik om het evaluatierapport of 
de andere informatie waarop het besluit is gebaseerd. Aangezien het besluit inmiddels 13 dagen 
van kracht is verzoek ik u mij die andere informatie per omgaande toe te sturen.”

Op 14 april ontving ik een e-mail met een tweetal bijlagen, een brief van stadsdeel Amsterdam 
Oost en een proces-verbaal met sfeerverslag van de politie. Beide documenten beperken zich 
enkel tot het Oosterpark, het gedeelte van het overlastgebied waar geen mensen wonen. Voor het 
gedeelte van het gebied waar wél mensen wonen, de Dapperbuurt, werden wederom geen 
documenten verstrekt. Uit de twee documenten is overigens interessante informatie af te leiden 
met argumenten tégen het overlastgebied.

Het document wat met name het overlastgebied lijkt te ondergraven is de brief van 
stadsdeelvoorzitter Ivar Manuel van D66 (bijlage 2). In de brief van de stadsdeelvoorzitter is te 
lezen dat bezoekers van het park vinden dat “de veiligheid en leefbaarheid in het park vooruit 
gaat”. Deze verbetering van de veiligheid in het Oosterpark heeft plaatsgevonden in een periode 
zonder aanvullend veiligheidsbeleid. Blijkbaar is het middel 'overlastgebied' niet nodig om in het 
Oosterpark de veiligheidssituatie te verbeteren.

Een ander argument tegen het overlastgebied is dat het zou zorgen voor verplaatsing van 
incidenten en niet zozeer voor het wegnemen van incidenten. Dit argument komt aan de orde in 
zowel de brief van de stadsdeelvoorzitter als in het proces-verbaal (bijlage 3) van de politie. Het 
inzicht dat een verdere uitbreiding van het gebied kan zorgen voor een nog verdere verschuiving 
van incidenten is in beide documenten afwezig.

De tweede poging leverde met name informatie op met argumenten om het overlastgebied af te 
schaffen in plaats van uit te breiden. Een onderbouwing voor het bewoonde gedeelte van het 
gebied was na deze poging nog steeds afwezig.
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Stadsdeelvoorzitter in Amsterdam Oost is Ivar Manuel van D66. In 2009 maakte de 
dhr. Manuel zich, als fractievoorzitter van D66 in Amsterdam, nog zorgen over de 
vrijheid van burgers. 'Cameratoezicht rukt op, preventief fouilleren wordt normaler en 
het typisch Nederlandse gedogen verdwijnt uit de bestuurscultuur' aldus Ivar Manuel 
in 2009. Zes jaar later is de toenmalige fractievoorzitter zelf bestuurder geworden in 
Amsterdam Oost en vraagt hij om meer in plaats van minder regels.



Poging 3 - Sterke daling incidenten

In een derde poging om informatie te krijgen ter onderbouwing van het overlastgebied stuur ik op 
14 april nogmaals een e-mail. Ik verzoek wederom om documenten waaruit de argumenten in het 
besluit van de burgemeester zijn afgeleid. Daarnaast verzoek ik om telefonisch contact om een 
uitweg te vinden uit de inmiddels uitgebreide e-mailwisseling die zonder resultaat blijft.

Op 23 april ontvang ik van de behandelend ambtenaar twee documenten. Het eerste document is 
curieus omdat het de onderbouwing betreft van niet één maar twee besluiten eerder voor het 
toenmalige overlastgebied in Amsterdam Oost. Het tweede document betreft incidentcijfers van de 
politie voor het gebied zoals aangewezen per 1 april 2015 (bijlage 4). Ook doet de medewerker het 
aanbod dat ik een mondelinge toelichting kan krijgen van de politie.

Zoals aangegeven is het eerste document nogal curieus omdat het betrekking heeft op een besluit 
van de burgemeester van meer dan 1,5 jaar geleden. De cijfers in het document zijn uiteraard 
verre van actueel en zelfs de grenzen van het toenmalige gebied zijn anders dan het nu 
aangewezen gebied. Gezien het sterk verouderde karakter is dit document verder niet 
meegenomen in dit onderzoek.

Het tweede document betreft ruw cijfermateriaal maar geeft na analyse zeer interessante 
informatie over het overlastgebied. Informatie waaruit blijkt dat er sprake is van een forse daling 
van de incidenten in het gebied sinds januari 2014. Met name bij de specifiek drugsgerelateerde 
incidenten is de afname drastisch te noemen. In de tweede helft van de onderzochte periode van 
14 maanden is een daling waar te nemen van meer dan 50 procent.

Drugsgerelateerde incidenten Amsterdam Oost 01/14 - 02/15
Cijfers: Gemeente Amsterdam, Grafiek: Wij Verdienen Beter

Poging 3 leverde met bovenstaande informatie vooral argumenten op tegen het overlastgebied in 
Amsterdam Oost. Inmiddels enkele weken verder laat de mondelinge toelichting nog op zich 
wachten.
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Poging 4 - Geen match veiligheidsindex en overlastgebied

In een e-mail op 24 april geef ik aan dat de documenten nog steeds niet afdoende zijn en toen 
werd het een tijd stil. Uiteindelijk kwam op 7 mei dan toch de evaluatienotitie over de 
overlastgebieden (bijlage 5). Wonderlijk genoeg heeft het document een publicatiedatum van 
december 2014 ondanks de claim van de verantwoordelijk medewerker dat het document in april 
nog niet definitief was.

Over Amsterdam Oost is in de evaluatie de volgende uitspraak is te lezen: “Zowel de objectieve- 
als de subjectieve veiligheidsindex zijn relatief laag en matchen dus niet met het overlastgebied.”. 

De onderstaande kaart van Amsterdam is afkomstig uit de op 7 mei 2015 openbaar gemaakte 
evaluatie. De evaluatie gaat wat betreft Amsterdam Oost overigens over een veel beperkter gebied 
dan wat sinds 1 april 2015 van kracht is.

Objectieve index veiligheid Amsterdam, 2003-2013

Na deze vierde en laatste poging is het de medewerker van de gemeente Amsterdam nog steeds 
niet gelukt om informatie te leveren ter ondersteuning van het besluit. De enige informatie die van 
toepassing is op het gehele gebied geeft een sterke daling aan in het incidentcijfer. Desondanks 
concludeerd de medewerker dat een verdere toelichting niet nodig is en dat ook de eerder 
toegezegde telefonische toelichting niet meer plaats zal vinden.

7



Conclusie

Per 1 april 2015 heeft de burgemeester in Amsterdam Oost opnieuw een overlastgebied 
aangewezen. Het gebied in Amsterdam Oost wat al van kracht was (een groot deel van de 
Dapperbuurt) werd uitgebreid met het gehele Oosterpark. Uit onderzoek van Wij verdienen beter 
blijkt dat deze aanwijzing onzorgvuldig heeft plaatsgevonden.

Wij Verdienen Beter heeft sinds 1 april herhaalde verzoeken gedaan om meer informatie over het 
overlastgebied in Amsterdam Oost. In eerste instantie weigerde de Directie OOV (Openbare Orde 
en Veiligheid) van de gemeente Amsterdam informatie te verstrekken. Ook aanvullende verzoeken 
in april en mei leverden maar mondjesmaat informatie op. Uiteindelijk maarkte de Directie OOV op 
7 mei een evaluatie beschikbaar uit december 2014. Over Amsterdam Oost is in de evaluatie de 
volgende uitspraak is te lezen: “Zowel de objectieve- als de subjectieve veiligheidsindex zijn 
relatief laag en matchen dus niet met het overlastgebied.”.

Ook uit andere cijfers die op verzoek van Wij Verdienen Beter openbaar zijn gemaakt blijkt een 
zeer sterke daling van de incidenten in het overlastgebied. De drugsgerelateerde incidenten over 
de periode januari 2014 t/m februari 2015 zijn zelfs gedaald met meer dan 50 procent.

Uit het onderzoek 'Amsterdam laks met onderbouwing veiligheidsbeleid' blijkt dat de Directie OOV 
slordig is met dossiers over veiligheidsbesluiten van de burgemeester. Enkel na verwoede 
pogingen lukt het de verantwoordelijk medewerker om informatie boven water te krijgen. Uit 
informatie die uiteindelijk wel boven water komt blijkt dat de argumentatie in besluiten van de 
burgemeester met regelmaat overdreven of zelfs onjuist is.
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