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Geachte heer, mevrouw. 

Op 16 januari jl. hebben wij u toegezegd meer informatie te geven over de mogelijkheden 
van camerabewaking in de openbare ruimte op bedrijventerreinen in Haarlemmermeer. 
In deze brief gaan wij nader in op de mogelijkheden die de pilot van gemeente Amsterdam 
biedt als voorbeeld voor onze gemeente. 

Cameratoezicht 
Van verschillende zijden is de wens geuit om het middel cameratoezicht vaker toe te passen 
bij bedrijventerreinen en winkelcentra in de gemeente Haarlemmermeer. De gemeente 
maakt al gebruik van cameratoezicht op basis van de gemeentewet (artikel 151c) gericht op 
handhaving van de openbare orde en veiligheid. Daarnaast is het voor particulieren mogelijk 
om cameratoezicht in te zetten voor de bewaking van hun eigendommen. In twee 
gemeenten in Nederland (Amsterdam en Vianen) is een best practice uitgevoerd waarbij 
particuliere camerabewaking breder kan worden toegepast. 

Pilot camerabewaking openbare ruimte bedrijventerreinen 
De pilot camerabewaking maakt het mogelijk dat ondernemers in samenwerking met de 
overheid - met inachtneming van ieders verantwoordelijkheid - cameratoezicht in de 
openbare ruimte kan realiseren. Als er camera's in de openbare ruimte geplaatst worden, 
dient de gemeente in te stemmen met en betrokken te zijn bij de camerabewaking. 
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De ondernemers en de gemeente sluiten een convenant over deze samenwerking. Voordat 
ondernemers de gemeente ter instemming benaderen om camera's aan te brengen in de 
openbare ruimte van het bedrijventerrein moet aan de volgende voorwaarden voldaan 
worden: 
1. de ondernemers van het bedrijventerrein nemen deel aan een Keurmerk Veilig 

Ondernemen (KVO) of een soortgelijk project zoals een Bedrijfsinvesteringszone; 
2. de ondernemers zijn bereid de aanschaf, het onderhoud en de uitkijk van de 

camerabeelden zelf te financieren; 
3. er dient een samenwerkingsvorm (bijvoorbeeld Parkmanagementvereniging) te zijn 

waarin de betrokken ondernemers zijn verenigd. Deze samenwerkingsvorm heeft een 
contactpersoon die handelingsbevoegd is naar gemeente, politie en leveranciers. Deze 
handelingsbevoegdheid is noodzakelijk omdat er verplichtingen namens de 
deelnemende ondernemers worden aangegaan. 

Indien de ondernemers aan deze voorwaarden voldoen, toetst de gemeente daarnaast nog 
of aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
1. het betreft een bedrijventerrein met een geringe publieke functie, er wonen of recreëren 

geen of nauwelijks burgers zodat de camerabewaking slechts een geringe inbreuk op de 
privacy betekent; 

2. het betreft een bedrijventerrein waar geen cameratoezicht noodzakelijk is voor het 
handhaven van de openbare orde (conform artikel 151c gemeentewet). 

Bij alle vormen van cameratoezicht of -bewaking in de openbare ruimte dient aan de 
voorwaarden van proportionaliteit en subsidiariteit te worden voldaan: 
• proportionaliteit: de inzet van camerabewaking is gerechtvaardigd gezien de omvang 

van de problematiek; 
• subsidiariteit: de inzet van camerabewaking is gerechtvaardigd omdat het gewenste 

resultaat niet met minder ingrijpende middelen wordt bereikt. Doordat er een KVO is, 
wordt gewaarborgd dat de camerabewaking wordt ingezet als aanvulling op andere 
maatregelen. 

Indien publiek-private camerabewaking niet mogelijk is dan resteert voor de ondernemers de 
optie van collectief private camerabewaking. Bij collectief private camerabewaking is 
cameratoezicht echter beperkt tot het bewaken van de eigendommen van ondernemers. De 
openbare ruimte mag dan niet in beeld worden gebracht. 

Mogelijkheden Haarlemmermeer 

Bedrijventerreinen 
In de gemeente Haarlemmermeer is gekeken welke bedrijventerreinen op basis van de 
voorwaarden in aanmerking komen voor deze pilot. Hierbij komen twee bedrijventerreinen in 
beeld. De gemeente gaat de komende tijd met beide parkmanagers in gesprek om te 
oriënteren of het parkmanagement aan deze pilot wil deelnemen. 
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Winkelcentra 
Daarnaast is bekend dat er bij ondernemers de behoefte bestaat om deze vorm van 
camerabewaking toe te passen in winkelgebieden. Daar biedt deze pilot echter geen 
mogelijkheden voor, aangezien het een voorwaarde is dat het een gebied betreft met een 
geringe publieke functie (er wonen of recreëren geen of nauwelijks burgers). Dit is bij 
winkelgebieden veelal niet het geval, waardoor deze pilot bij winkelgebieden niet binnen de 
grenzen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens kan plaatsvinden. Wij willen wel 
onderzoeken in hoeverre cameratoezicht in bepaalde winkelcentra in de gemeente kan 
worden toegepast. 

Wij verwachten u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
jurgeftieester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de sep etaris, de/batgemeester. 

rugman eterings 


