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Betreft: Afdoening motie 2020-70 Onderzoek Implementatie ANPR Camera's in Ridderkerk

Geachte leden van de gemeenteraad,
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2.
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In deze brief leest u onze reactie op uw motie.

Tijdelijke controles worden al een aantal keer per jaar uitgevoerd in Ridderkerk. Door middel van de inzet 
van mobiele voertuigen met een ANPR camera houdt de politie gericht controle acties in combinatie met 
partners zoals de belastingdienst en douane. Dergelijke controles kunnen op alle doorgaande wegen in
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Het ANPR cameratoezicht kan op twee manieren ingezet worden. Door middel van tijdelijk toezicht of 
vast toezicht.

Structureel /incidenteel benodigd
ANPR camera's maken opnames van kentekens. Deze opnames worden door speciale software gelezen 
en vergeleken met nummerborden in de database van de politie. De database beschikt over lijsten met 
kentekens van voertuigen die door de politie om een of andere reden worden gezocht. Het gaat 
bijvoorbeeld om auto-eigenaren die nog een gevangenisstraf open hebben staan of nog een hoge boete 
moeten betalen. Ook gestolen auto's staan in de database. Kentekengegevens kunnen ook gebruikt 
worden voor speciale acties. Zo heeft de politie lijsten met auto’s van rondtrekkende dieven uit Oost- 
Europa en van bekende inbrekers. Hun nummerborden worden dan gekoppeld aan het ANPR-systeem, 
zodat de politie hen makkelijker van de weg kan halen.

inzichtelijk te maken wat er structureel dan wel incidenteel benodigd is om ANPR-camera’s in te 
zetten voor het terugdringen en zo mogelijk voorkomen van criminaliteit in Ridderkerk en het 
opsporen van criminelen;
advies te vragen aan politie en Openbaar Ministerie over het gewenste aantal ANPR-camera’s en 
locaties in Ridderkerk;
daarbij ook na te gaan of er op dit punt mogelijkheden zijn tot samenwerking met de overige 
gemeenten die vallen onder het basisteam Oude-Maas;
de raad hierover vóór 25 december 2020 te informeren.
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Op 17 september 2020 is motie (2020-70) aangenomen inzake onderzoek Implementatie ANPR 
Camera’s in Ridderkerk. In deze motie wordt het college verzocht:

Ons kenmerk:
Contact:
Doorkiesnummer: 0180-451234
E-mailadres: info@ridderkerk.nl
Datum: 2 april 2021



1. Kruising A38 met de Rotterdamse weg en de Rijnsingel (schatting 6-8 camera’s).
2. Komend vanaf de A15 Ridderkerk richting Rotterdamse weg (schatting 2 camera’s).
3. Het IJsselmondse Knooppunt (gemeenschappelijke locatie met Barendrecht).

Verantwoordelijk voorde aanschaf
Over het algemeen geldt dat de verantwoordelijkheid voor aanschaf van ANPR-camera’s voor het 
hoofdwegennet bij de politie ligt en voor het onderliggende wegennet bij de gemeente. De genoemde 
locaties komen voor rekening van de gemeente.

De vaste camera’s zijn statisch en kunnen niet verplaatst worden. Dus er is geen vrije keuze van plaatsen 
om controles uit te voeren. Er is dus alleen controle op vaste punten (in en uitvalswegen). De aanschaf 
van vaste ANPR camera’s is erg kostbaar. Daarbij heeft de gemeente geen opsporingsbevoegdheid, dus 
om gebruik te kunnen maken van ANPR camera’s is het allereerst van belang dat de camera’s 
aangesloten kunnen worden op de politiesystemen. Hiervoor moet bij de politie ICT capaciteit 
beschikbaar zijn. Nieuwe aansluitingen worden (landelijk) kritisch beoordeeld.

Ridderkerk worden uitgevoerd omdat de ANPR camera in een voertuig zit. Hiermee worden onder andere 
boetes geïnd, gesignaleerde personen aangehouden, bekende woninginbrekers gecontroleerd enz. Door 
partners worden ook diverse openstaande schulden geïnd. Voordeel van deze manier van controleren is 
dat er gelijk zichtbaarheid is van de politie omdat door diverse motorrijders de zogenaamde ANPR-hits 
naar de controle plaats worden gebracht. Deze ANPR acties zijn ook onderdeel van het Actieplan 
Veiligheid. In tegenstelling tot vast cameratoezicht zijn hier geen kosten aan verbonden.

In geval van vast cameratoezicht zijn de ANPR camera's bevestigd langs of boven de weg en worden alle 
kentekens continu gecontroleerd. Bij een zogeheten hit krijgt de meldkamer een signaal als dit kenteken 
langs een ANPR camera rijdt. Wanneer er politie beschikbaar is, kunnen er op deze manier soms snel na 
een incident verdachten worden aangehouden.

Samenwerking andere gemeente
Samenwerking met gemeente Barendrecht is mogelijk rond de IJsselmondse knoop. De aanschaf door 
Barendrecht van deze camera’s is al in gang gezet. Wanneer daar behoefte aan is kan er in een later 
stadium op aangesloten worden. Welke constructie hierbij passend zou kunnen zijn, zal nader onderzocht 
moeten worden.

Wanneer er gekozen wordt voor aanschaf van vaste camera’s bestaan de kosten uit: incidentele kosten 
voor de aanschaf (rond de € 9000,- per camera) en installatie en daarnaast structurele kosten voor 
onderhoud en service. De daadwerkelijke kosten zijn pas inzichtelijk na een aanbestedingsprocedure 
voor aanschaf van de camera’s. Dit is ook afhankelijk van het aantal locaties en de hoeveelheid camera’s 
die op de verschillende locaties geadviseerd worden. Na overleg met de politie komen we uit op 
onderstaande globale schatting.

Advies politie
Als we uitgaan van camera's op inkomend- en uitgaand verkeer adviseert de politie 3 strategische 
plaatsen in Ridderkerk:

Dit zijn zogenaamde nodale knooppunten dan wel belangrijke in- en uitvalswegen. Er mag geen sluitend 
systeem neergelegd worden, dit betekent datje niet alle in- en uitvalswegen in de gemeente dicht mag 
zetten met camera’s. Wanneer de plaatsing van camera’s algemeen bekend wordt, kan dit betekenen dat 
personen die niet getraceerd willen worden, toch ongezien de gemeente in en uit kunnen komen in 
tegenstelling tot bij een onaangekondigde mobiele ANPR-controle.
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Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders yan Ridderkerk,

de burgemeester,de secretaris,

Mw. A. Attei.W.J. Klaucke

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en beschouwen de motie 
2020-70 hiermee als afgedaan.

Bovenstaande geeft een globale uiteenzetting over de aanschaf van ANPR-camera’s. Indien gewenst kan 
de politie u als raad middels een presentatie uitgebreidere informatie geven over de mogelijkheden van 
ANPR camera’s binnen de gemeente.


