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Score Veiligheid &

Materiële schade

Ruimtelijke kwaliteit Leefbaarheid,

gezondheid
0

Geen effect

Duurzaamheid

overlast en hinder
Geen effect

1-20 Pijn of letsel bij één Plaatselijk lichte

Geen effect
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Minimale ontsiering Kortstondig

Openbare orde en

Woonruimte
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Geen effect

Geen effect

Geen effect

Lichte (vermijdbare)

(Non)verbale uiting

Lichte verstoring;

individu; enkeling

schade of

of aantasting van de onbehagen of klacht bijdrage aan verbruik door persoon niet

bijvoorbeeld

tijdelijk onwel

verontreiniging

ruimtelijke kwaliteit

van energie en/of

expliciet tegen een

gedeeltelijke

uitputting

ander gericht

onttrekking van een

grondstoffen

woning

20-

Pijn of letsel bij

Lichte schade of

Beperkte aantasting Licht onbehagen of Beperkte (vermijdbare) Lichte (non)verbale

40

meerdere

verontreiniging in

van de ruimtelijke

klacht gedurende

bijdrage aan verbruik uiting gericht tegen of (bijv. omzetting van

Beperkte verstoring

individuen;

gehele gebouw of

kwaliteit (lokaal)

langere tijd

van energie en/of

tussen meerdere

onzelfstandige naar

meerdere personen terrein óf plaatselijk

uitputting

personen

zelfstandige

tijdelijk onwel óf

ernstige schade of

grondstoffen

een enkele zieke

verontreiniging

40-

Zwaar letsel bij

Ernstige schade of

Ernstige aantasting Serieus onbehagen Aanzienlijke

60

enkeling of gering

verontreiniging in

(lokaal) of beperkte of langdurige klacht (vermijdbare) bijdrage door een groep

letsel bij velen;

grote delen van een aantasting van een

meerdere

gebouw of terrein óf gebied of bouwwerk

aan verbruik van

handtastelijkheden),

ziektegevallen of

een klein deel van

energie en/of uit-

groepsgewijze open- doelgroep toegewezen

enkeling ernstig

een gebouw of

ziek

terrein onbruikbaar

putting grondstoffen bare dronkenschap en woonruimte
vernieling door een

woonruimte, zoals
kamerverhuur)

(Non)verbale uiting

Aanzienlijke
verstoring;

personen (intimidatie, bijvoorbeeld woonfraude, voor verkeerde

enkeling en burenruzies

60-

Dood van een

80

enkeling of ernstig of terrein wordt

Een geheel gebouw Ernstige aantasting Ernstig onbehagen, Hoge (vermijdbare)
(lokaal) of beperkte angst of klacht

bijdrage aan verbruik (zakkenrollen, tasjes- bijvoorbeeld verlies

letsel bij velen;

onbruikbaar

Lichte criminaliteit

Grote verstoring;

aantasting van een (psychisch labiel,

van energie en/of

roof, lichte

van enkele

enkel sterfgeval of

gebied of bouw-

uitputting

mishandeling,

woningen/woonruimte

meerdere ernstige

werk met uitstraling chronische klachten) grondstoffen

incidentele straat-

door samenvoeging en

ziektegevallen

naar de directe

handel, incidentele

onttrekking

omgeving

straat prostitutie,

overspannen,

aanranding en
groepsgewijze
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80-

Meerdere doden of Een geheel gebouw Ernstige aantasting Psychisch ontspoord Zeer hoge

100

sterfgevallen

of terrein is

(gebied of bouw-

Zware georganiseerde Zeer grote verstoring;

(vermijdbare) bijdrage criminaliteit (zware

onbruik-baar en er werk) met uitstraling

bijvoorbeeld verlies

mishandeling, dood- van meerdere

is eveneens schade naar de wijdere

aan verbruik van

slag, verkrachting,

aan de omgeving

omgeving of

energie en/of

regelmatige prostitutiesamenvoeging en

onherstelbaar

uitputting

(straat of panden)

verlies van een

grondstoffen

drugspanden, regel-

uniek monument of

matige straathandel

beschermd gebied

op grote schaal; zware
vernieling en rellen

woningen door
onttrekking

