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Betreft: Afdoening motie 2021-108 Aanschaf en implementatie ANPR-camera’s

Geachte raadsleden ,

In uw raadsvergadering van 6 juli 2021 is de motie 2021-108 Aanschaf en implementatie ANPR-camera’s
aangenomen. In deze motie wordt het college verzocht:

1.

2.

3.

Tot aanschaf en implementatie van het geadviseerde aantal ANPR-camera's over te gaan en de
daarvoor benodigde middelen op te nemen in de ontwerpbegroting van 2022
De samenwerking met gemeente Barendrecht aan te gaan en de hiervoor benodigde constructie
te onderzoeken

De raad bij het versturen van het jaarlijkse Actieplan Veiligheid te informeren over de resultaten
van de inzet van ANPR-camera’s.

In deze brief leest u onze reactie op uw motie

Voorafgaand aan bovenstaande motie heeft u op 17 september 2020 de motie 2020-70 Onderzoek
Implementatie ANPR Camera’s in Ridderkerk aangenomen. Wij hebben toen met een specialist uit het
basisteam Oude Maas gekeken welke plekken in Ridderkerk in aanmerking zouden kunnen komen. Door
middel van een raadsinformatiebrief d.d. 2 april 2021 (kenmerk 231849) hebben wij u hierover
geïnformeerd. Er is toen ook aangegeven dat nieuwe aansluitingen moeten worden voorgelegd aan de
Nationale Politie en dat zij nieuwe aansluitingen kritisch beoordelen. Tevens hebben wij u de mogelijkheid
geboden om de politie een presentatie met uitgebreidere informatie te laten geven over de mogelijkheden
van ANPR camera’s binnen de gemeente. Deze presentatie heeft op 10 november 2021 plaatsgevonden
Tijdens de presentatie is door de politie nogmaals aangegeven dat de Nationale Politie kritisch kijkt naar
nieuwe aansluitingen op hun systemen

Na deze presentatie is het verzoek om Ridderkerkse ANPR camera’s in het politienetwerk op te nemen
dan ook voorgelegd aan de Nationale politie. Binnen de Nationale Politie zijn zij erg terughoudend in het
aansluiten van ANPR camera' s van derden, bijvoorbeeld gemeenten. Een van de redenen hiervoor is de
kwetsbaarheid van datastromen tussen een derde partij en de politie. Ook is de noodzaak om gebruik te
maken van ANPR camera’ s van derden er niet omdat de politie voldoende ANPR capaciteit heeft



Zij hebben dan ook negatief geadviseerd om camera’s van de gemeente Ridderkerk op te starten en te
realiseren en zijn niet voornemens deze camera’s op hun netwerk aan te sluiten. Aangezien wij als
gemeente geen opsporingsbevoegdheid hebben, heeft het plaatsen van dergelijke camera’s geen
toegevoegde waarde. Wij zullen dan ook niet overgaan tot de aanschaf van ANPR camera’s.

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en beschouwen de motie
2021-108 hiermee als afgedaan
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