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Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.  
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar  
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34) 

 

 

 

 

 

 

 

Beste meneer Van Esch, 

 

In antwoord op uw brief van 19 september 2017 vindt u hieronder de 

beantwoording van uw schriftelijk gestelde vragen over het plaatsen van ANPR- 

camera’s in onze gemeente. 

 
Vraag 1 
De statistieken van het CBS over de geregistreerde aangiften van misdrijven 
gepleegd in de gemeente Heusden vertonen sinds 2010 een stabiel of dalend 
beeld, in ieder geval geen plotselinge onrustbarende stijging. Vraag: wat is nu de 
aanleiding of wat zijn de redenen om deel te nemen aan de pilot Themis? 
 
Antwoord  

In onze gemeente is sprake van voertuigcriminaliteit. Er zijn diverse maatregelen 

genomen om deze criminaliteitsvorm aan te pakken, waaronder de inzet van een 

lokvoertuig, projectmatig toezicht en extra surveillance, gericht op het aanpakken 

van dit soort criminaliteit. Verder is door de vrijwilligers van de buurtpreventie extra 

gesurveilleerd en zijn de leden van het project Waaks voortdurend alert. Ook is 

inmiddels de buurtapp breed in onze gemeente ingevoerd. Al deze maatregelen en 

zaken hebben niet geleid tot het gewenste effect (zie hierna ook het antwoord op 

vraag 2). Er zijn nog geen daders of dadergroepen in beeld. Voertuigcriminaliteit 

heeft een grote impact op de slachtoffers en een negatief effect op het 

veiligheidsgevoel. Omdat de hierboven genoemde middelen niet hebben geleid tot 

het gewenste effect, lijkt het plaatsen van ANPR-camera’s het middel om alsnog 

zicht te krijgen op deze vorm van criminaliteit. 

 

Vraag 2 

Hoewel men er in het algemeen aanneemt dat het middel van plaatsing van 

ANPR-camera’s effectief is, zijn in openbare bronnen geen voorbeelden van effect- 

of resultaatmeting bekend. Vraag: welke kwalitatieve en kwantitatieve doelen stelt 

u vast voor deze pilot? 

 

 

M. van Esch 
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Antwoord  

Een positieve bijdrage aan het veiligheidsgevoel van alle bewoners leveren, de 

heterdaadkracht van de politie vergroten en het voorkomen en verder terugdringen 

van voertuigcriminaliteit. 

 

Vraag 3 

In het recente verleden heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan waarin het de 

Belastingdienst niet (langer) toegestaan werd miljoenen door de politie op basis 

van een convenant verstrekte (ANPR) foto’s te bewaren en te gebruiken voor de 

controle op privégebruik van leasevoertuigen. Vraag: met welke andere instanties 

kan en mag de eigenaar van de registraties (i.c. de politie) de gegevens delen en 

voor welke doelen? 

 

Antwoord 

De politie deelt deze gegevens met het Openbaar Ministerie i.c. de officier van 

justitie en de burgemeester. Het gebruik van de uit de ANPR-controle beschikbare 

gegevens vindt zijn grondslag in artikel 3 van de Politiewet 2012, met name de 

strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. 

 

Vraag 4 

Het realiseren van een ‘digitale slotgracht’ rondom de gemeente is of kan van 

invloed zijn op de vrijheidsbeleving van inwoners en bezoekers. Het gevoel dat 

privacy wordt aangetast door de permanente camera-observatie en registratie is 

niet ondenkbeeldig. Vraag: als er al probleemgebieden aan te wijzen zijn binnen 

onze gemeente, waarom beperkt u de toepassing van de maatregel dan niet voor 

dat gebied en niet langer dan nodig is om de problematiek op te lossen of te 

reduceren? 

 

Antwoord 

Naast de aanwijzing van het gebied waarin de camera’s worden geplaatst, dient de 

burgemeester te bepalen, en in de gebiedsaanwijzing te motiveren, voor welke 

duur de camera’s in dat gebied worden ingezet (artikel 151c lid 2 onder b 

Gemeentewet). Ook bij het bepalen van de duur van de plaatsing van de camera’s 

dient de burgemeester te toetsen aan de vereisten van de proportionaliteit en 

subsidiariteit. Dit betekent dat de duur van de plaatsing niet langer mag zijn dan 

noodzakelijk voor de handhaving van de openbare orde. Daarmee is het niet 

uitgesloten dat in sommige gevallen langdurig c.q. doorlopend toezicht gewenst 

kan zijn.   

De camera’s worden ingezet bij risicogebieden, niet in de hele gemeente en in 

beginsel voor de duur van een jaar. 

 

Vraag 5 

Bekend is dat het aantal surveillance-eenheden dat door de politie (i.c. het team 

Meierij) op straat kan brengen beperkt is, zeker in de avond- en nachturen en in de 

weekenden, dit terwijl het verzorgingsgebied tamelijk omvangrijk en uitgestrekt is. 

Vraag: hoe garandeert u dat ook daadwerkelijk wordt gereageerd op een 

zogenaamde “hit” op in het register opgenomen kentekens?  
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Antwoord 

De hits worden in een daarvoor bestemde politieomgeving (realtime) gekoppeld 

met landelijke referentielijsten voertuigcriminaliteit. Specifiek voor 

voertuigcriminaliteit zal het politieteam Meierij (politieteam Heusden) projectmatig 

de hits op voertuigcriminaliteit gaan opvolgen. Bij de opvolging van deze hits gaat 

het Real Time Intelligence Center (RTIC) projectmatig hit-management (uitgifte en 

veredeling van hits) aansturen en wekelijks analyseren. Hiermee wordt onder meer 

inzicht gekregen in locaties, dagen en tijdstippen, maar ook in patronen en 

afwijkingen. Voor heterdaadkracht is het immers belangrijk de politie op de juiste, 

dagen, tijdstippen en locaties te positioneren. Door verbetering van de 

informatiepositie wordt het mogelijk, althans dat is de verwachting, om effectiever 

en efficiënter gebruik te maken van de beschikbare middelen/manuren. 

 

Vraag 6 

Zogenaamde “no-hits” worden op dit moment direct uit het systeem verwijderd. Er 

is wetgeving in voorbereiding die toelaat dat alle kentekenpassages 28 dagen 

mogen worden opgeslagen ten behoeve van opsporing van verdachten die een 

ernstig misdrijf hebben gepleegd. Vraag: bent u voornemens gebruik te maken van 

deze verruiming zodra dit wettelijk mogelijk is? 

 

Antwoord 

Deze bevoegdheid valt niet onder verantwoordelijkheid van de burgemeester, 

maar onder die van de politie en de officier van justitie. 

 

Vraag 7 

Kunt u aangeven op basis van welke criteria een kenteken wordt opgenomen in 

het referentiebestand? 

 

Antwoord 

Ook dit valt onder de verantwoordelijkheid van de politie. Bekend is nu dat in ieder 

geval alle in Nederland geregistreerde gestolen voertuigen en de personen die zich 

bezig houden met mobiel banditisme in het bestand worden opgenomen. 

 

Vraag 8 

U besteedt veel aandacht aan een positieve profilering van de gemeente Heusden. 

Het ANPR-systeem wordt in de regel ingezet ter bewaking van de grenzen van ons 

land en in gebieden waar sprake is van een hoog criminaliteitsniveau zoals de 

centra van de grote steden. Vraag: heeft u de mogelijk stigmatiserende werking die 

uitgaat van de kennelijk ervaren noodzaak om deze ingrijpende maatregel toe te 

passen op de schaal van de gemeente Heusden overwogen bij uw besluit en 

indien ja; hoe luiden uw afwegingen? 

 

Antwoord 

De inzet van andere middelen heeft niet het gewenste effect gehad. Het ANPR-

systeem kan effectief worden ingezet binnen de gemeente. De burgemeester is 

zich ervan bewust dat de voorgenomen plaatsing van de camera’s reactie van de 

inwoners kan opleveren. Overigens zijn die er tot op dit moment nog nauwelijks 
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geweest. Het neemt niet weg dat de burgemeester het algemeen belang hier laat 

prevaleren ten opzichte van het mogelijke individuele belang.  

De impact bij de slachtoffers van dit soort criminaliteit (sommige inwoners al voor 
de derde keer) is groot en brengt een enorm onveiligheidsgevoel met zich mee. En 
dat niet alleen bij de slachtoffers, maar ook bij een groot deel van de andere 
inwoners. 
 

Vraag 9 

Gezien de impact van deze maatregel, die mogelijk ingrijpt op het gevoel van 

vrijheid en privacy, voor de inwoners van Heusden. Vraag: was het niet beter 

geweest om de raad hierover eerder te informeren dan wel te doen laten 

besluiten? Wat zijn hier u overwegingen voor geweest? 

 

Antwoord 

Niet de raad, maar de burgemeester is bevoegd. De raad heeft de burgemeester 

hiertoe bevoegdheid verleend (Artikel 2:77 APV). De burgemeester heeft zijn 

voornemen binnen het college gedeeld, besproken en later besloten. In de lokale 

driehoek van 29 mei jl. heeft de burgemeester overleg gevoerd over zijn besluit 

met de officier van justitie. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de wnd. burgemeester, 

 

 

 

mr. H.J.M. Timmermans drs. R.H. Augusteijn 

 

 
 

 

 

 
 


