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Bijlagen 

In de vergadering van de gemeenteraad van 7 februari 2013 stelde de fractie van D'66 vragen over 
het cameratoezicht in de binnenstad. Dit naar aanleiding van een ernstig geweldsincident in de Sint 

Annastraat De fractie van D'66 was in de veronderstelling dat de camera's, waarmee dit incident 

was opgenomen, behoorden tot de camera's die door de gemeente geplaatst zijn in de binnenstad 

ter handhaving van de openbare orde. Camera's die tijdens de uitgaansavonden op bepaalde tijden 
live door de politie worden uitgekeken. Dit voorval was echter opgenomen door in de straat 
aanwezige particuliere camera's. 

De beantwoording van de vraag was aanleiding voor het verzoek van de fractie van D'66 aan mij 
om in een korte notitie een evaluatie te geven van de afbakening van het gebied waar met door de 

gemeente geplaatste camera's door de politie toezicht wordt gehouden in relatie tot recente 
voorvallen. Met deze uiteenzetting voldoe ik graag aan dit verzoek. 

Cameratoezicht op de openbare weg 
Het gaat in deze uiteenzetting uitsluitend om het cameratoezicht op de openbare weg in het kader 

van de handhaving van de openbare orde. Dit zijn vaste camera's die door de gemeente zijn 
geplaatst op basis van het door mij genomen aanwijsbesluit op basis van artikel 2.9.1 APV Breda 

2004 jo. artikel 151 c Gemeentewet. Het 'live' uitkijken van deze camera's vindt, gedurende door mij 

aangegeven dagen en tijden, plaats onder regie van de politie. 

Cameratoezicht is - onder bepaalde voorwaarden - een goed hulpmiddel om het toezicht te kunnen 
optimaliseren . Het maakt het mogelijk gerichter toezicht te kunnen uitoefenen op straat en 
zodoende met een relatief geringe capaciteit optimaal toezicht te realiseren. Zo kan vroegtijdig 
worden ingegrepen voordat een incident escaleert. Daarbij leveren de opnamen bewijsmateriaal na 
ordeverstoringen. Ook weten agenten zich in de rug gedekt bij hun werkzaamheden in de drukke 

uitgaansstraten. 

Het werkt echter niet overal en ook vanuit privacy overwegingen en kostenafweging is het nodig 
steeds kritisch te kijken of cameratoezicht een goed instrument is. Het moet daarbij deel uitmaken 

van een breder pakker aan maatregelen. Een incident in een straat is geen reden om structureel op 

een locatie cameratoezicht uit te oefenen . Dat is niet effectief en niet efficiënt en ook vanuit privacy 

overwegingen niet gewenst. Wil cameratoezicht nuttig zijn, dan moet het gaan om locaties waar 

structureel een (hoog) risico is op verstoringen van de openbare orde. Dit zijn bijvoorbeeld de nu 

aangewezen uitgaansstraten waar veel horecazaken zijn gevestigd. Daarbij heeft het 
cameratoezicht ook alleen nut gedurende de tijden waarop hier veel publiek aanwezig is. Zeker als 

dit jong publiek is wat vaak fors gedronken heeft. Dit is risicoverhogend wat betreft 
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ordeverstoringen. Er is een structureel risico op ordeverstoringen en verplaatsingseffecten zijn 
minimaal omdat het risico aan de specifieke functie van de straat is gerelateerd. Dit is eveneens zo 
voor de locaties waar het uitgaanspubliek aankomt en vertrekt. 

Het is niet zinvol en efficiënt cameratoezicht uit te oefenen op straten waar amper horeca is 
gevestigd en of weinig publiek aanwezig is. 

Uiteraard kunnen omstandigheden veranderen. Nieuwe publiekstrekkende gelegenheden of routes 
van uitgaanspubliek kunnen in de loop der tijd veranderen Daarom wordt door de driehoek, zeker 
na meerdere incidenten, kritisch gekeken of het door mij aangewezen gebied aanpassing behoeft. 
Geeft een incidentenpatroon daartoe aanleiding dan wordt geanalyseerd of het gebied qua functie 
aanleiding geeft om toe te voegen aan het door mij aangewezen gebied. Zo was bijvoorbeeld 
recent de uitbreiding van het gebied waar broodjeszaken mogen zijn gevestigd aanleiding om de 
toegevoegde straten onder het cameratoezicht te gaan brengen . Met het besluit hebben de straten 
.namelijk een andere functie gekregen en is hier tot zeer laat uitgaanspubliek aanwezig. Reden 
waarom deze straten (Halstraat, Oude Vest en Karnemelkstraat) stapsgewijs onder werking van het 
cameratoezicht worden gebracht. Stapsgewijs in verband met de kosten. Er moet wel budget zijn. 

Vooraleer een straat onder de werking van artikel 151c Gemeentewet wordt gebracht, wordt 
overigens altijd getoetst aan de door de gemeenteraad gestelde voorwaarden. De gemeenteraad 
heeft op initiatief van de fractie van het CDA tijdens de raadsvergadering van 11 februari 2010 
artikel 2.9.1, lid 1, APV Breda 2004 aangepast. Daarmee werd het mogelijk vaste camera's in een 
groter gebied in te zetten ter handhaving van de openbare orde. De raad gaf weliswaar aan de 
inzet van camera's ter handhaving van de openbare orde beter mogelijk te maken, maar ook dat 
het uitgangspunt moet blijven dat terughoudend met het cameratoezicht moet worden opgegaan en 
aan alle eisen van de wet en eerder door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten in acht 
moeten worden genomen. Genoemd werden: 

• Afstemming in de lokale driehoek; 
• Uitlezen van beelden onder verantwoordelijkheid van de politie; 
• Proportionaliteit (toezicht moet evenredig zijn in relatie tot het doel); 
• Subsidiariteit (bezien moet worden of het doel niet met minder ingrijpende wijze kan 

worden geëffectueerd); 
• Kenbaarheid (het gebruik van camera's moet kenbaar zijn voor burgers en 

belanghebbenden). 

Professionalisering (technisch) toezicht 
In vervolg op het initiatiefvoorstel van de raad heb ik, op 13 december 2010 samen met wethouder 
Arbouw, ter uitwerking van Veilig@Breda , opdracht gegeven tot het onderzoeken van de 
mogelijkheden te komen tot professionalisering van het toezicht. Om te komen tot de in het 
coalitieakkoord beschreven versterking van het toezicht is het gebruik van technische toezicht 
daarbij een belangrijk hulpmiddel. Een goede en nuttige aanvulling op het regulier toezicht door 
agenten en toezichthouders. Vooral indien de beelden 'live' worden uitgekeken en daarmee de 
agenten en toezichthouders op straat kunnen worden aangestuurd. Dit initiatief heeft in 2011 en 
2012 tot maatregelen geleid. 

Nieuwe cameracentrale 
Om tot een verbetering en modernisering en eventueel uitbreiden van het cameratoezicht in Breda 
op basis van artikel151c gemeentewet te komen was het allereerst noodzakelijk een nieuwe 
uitkijkcentrale te realiseren. Het bestaande systeem was afgeschreven, sterk verouderd en 
onderdelen waren defect. Bij het uitblijven van een modernisering zou deze centrale naar 
verwachting op korte termijn problemen gaan opleveren . Ten tweede was het oude analoge 
systeem niet optimaal voor beeldopslag (de kwaliteit van de beelden was voor de opsporing 
onvoldoende bruikbaar) en ongeschikt voor nieuwe mogelijkheden in de sfeer van software. Ten 
derde hingen een aantal van de bestaande camera's niet meer op de juiste locaties voor een 
optimaal toezicht. Dit door de wijzigingen in de roop der jaren in de buitenruimte en wijzigingen in 
de horeca. 
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Bij besluit van 8 november 2011 heeft het college besloten een nieuwe cameracentrale te 
realiseren bij het team Wijkveiligheid en Parkeren van de gemeente in Chassé Carre. Dit omdat de 
ruimte bij de politie te klein was voor een moderne centrale en niet voldeed aan de eisen van arbo 
wetgeving. De nieuwe cameracentrale werd eerst uitgevoerd met twee werkplekken, twee 
monitorwanden en een uitbreidingsmogelijkheid voor een toekomstige derde werkplek. De 
verbinding van de nieuwe centrale met het teambureau ernaast stelt de politie in staat uitvoering te 
geven aan de operationele regie en maakt een nauwe samenwerking tussen centrale, stadstoezicht 
en politie mogelijk. De nieuwe centrale is begin 2012 operationeel geworden. Met het oog op 
toekomstige uitbreidingen is eind 2012 vervolgens de derde werkplek en derde monitorwand 
gerealiseerd. Met de nieuwe centrale werd de basis gelegd, noodzakelijk voor verdere 
ontwikkelingsmogelijkheden. 

Verbetering posities bestaande camera's 
Na de realisatie van de nieuwe uitkijkcentrale is het bestaande cameratoezicht tegen het licht 
gehouden. Zoals aangegeven waren er posities waar het cameratoezicht niet meer optimaal was 
als gevolg van wijzigingen in het aanbod en wijzigingen in de buitenruimte. Om op sommige 
locaties beter zicht te krijgen zijn c.q. worden een aantal aanpassingen in posities van camera's 
gerealiseerd (Grote Markt) en extra camera's gehangen (zoals op de Havermarkt en het 
Kasteel plein). 

Inzet mobiele camera's 
De nieuwe centrale maakt het mogelijk mobiele camerasystemen in te zetten. Zo was in het kader 
van de voetbalregeling en bij evenementen al enige ervaring opgedaan met de (tijdelijke) inzet van 
mobiele (helmcamera's) en verplaatsbare systemen (cameramasten). Deze ervaringen waren 
positief. In bepaalde situaties voorzien deze mobiele systemen in een behoefte. Vooral bij tijdelijke 
situaties- zoals evenementen- zijn dit soort systemen goed bruikbaar. Inmiddels zijn voor het 
bikers team van Wijkveiligheid en Parkeren twee helmcamera's aangeschaft. 

Verder wordt bekeken of het camerasysteem met een verplaatsbaar camerasysteem kan worden 
aangevuld, in casu cameramasten. Bekeken wordt of kan worden samengewerkt met omliggende 
gemeenten die dan ook een beroep kunnen doen op de gemeentelijke cameracentrale van Breda. 

Uitbreidingen posities camera 's 
In de loop der jaren is het gebied waar met vaste camera's toezicht wordt gehouden al een paar 
keer uitgebeid . Mede door veranderingen in aanbod aan horeca (Haven) en de aankomst en 
vertreklocaties van het uitgaanspubliek (Nieuwe Prinsenkade). Verder is, onder verwijzing naar het 
besluit over de broodjeszaken, het voornemen het totale gebied waar broodjeszaken zich mogen 
vestigen onder het cameratoezicht te brengen . Dit zijn de Halstraat, Oude Vest en 
Karnemelkstraat Op een deel van de Halstraat is begin 2013 toezicht met camera's gerealiseerd . 
Zodra er budget is zullen ook de andere twee straten onder de werking van het aanwijsbesluit 
worden gebracht. 

Daarnaast is door de politie naar aanleiding van een aantal incidenten aangegeven dat mogelijk het 
Valkenberg in aanmerking moet komen voor cameratoezicht. Mogelijk heeft dit ook te maken met 
de route van een deel van het uitgaansgebied van en naar het station (nachttrein). Mede in verband 

daarmee is door mij vorig jaar besloten een extra camera te plaatsen aan de Noordzijde van het 
Kasteelplein . De politie is door mij verzocht het incidentenpatroon in dit park in beeld te brengen . 
Op basis daarvan zal ik beoordelen of voldaan wordt aan de door uw raad gestelde voorwaarden. 
Indien dit het geval is zal ik, in relatie tot het beschikbare budget, bezien of het mogelijk is ook hier 

cameratoezicht te gaan uitoefenen. 

Tot slot wordt rondom het nieuw te bouwen station het cameratoezicht opnieuw tegen het licht 
gehouden. Voorzien is in cameratoezicht aan zowel de Noordzijde als Zuidzijde van het nieuwe 
centraal station . Dit cameratoezicht moet mede in relatie gezien worden tot de looproute van en 
naar het uitgaansgebied. Het voornemen is deze beelden op bepaalde dagen en tijden uit te kijken 
vanuit de gemeentelijke cameracentrale. Dit is momenteel in onderzoek. 
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Andere straten dan de hiervoor genoemde zijn momenteel niet in beeld. Het incidentenpatroon 
geeft daar tot nu toe geen aanleiding toe. 

Resumé 
Breda werkt al meer dan tien jaar met cameratoezicht als hulpmiddel voor de politie bij de 
handhaving van de openbare orde. Met succes. Zowel structureel in het uitgaanscentrum en bij het 
voetbal als incidenteel bij bepaalde evenementen. 

Ter uitvoering van Veilig@Breda is in 2011 gestart met een verdere professionalisering van het 
cameratoezicht. Als basisvoorwaarde was een nieuwe moderne uitkijkcentrale nodig. Deze is eind 
2011 ingericht en begin 2012 operationele geworden. De centrale maakte een verder uitbouw van 
het cameratoezicht mogelijk. 

In 2012 is vervolgens het bestaande cameratoezicht in het uitgaanscentrum doorgelicht en zijn 
knelpunten opgelost. De volgende stap was de aanschaf van mobiele systemen om een meer 
flexibele inzet van het cameratoezicht mogelijk te maken. Deze systemen zijn eind 2012 in gebruik 
genomen. 

Dit jaar wordt bekeken of het cameratoezicht verder moet worden uitgebreid naar gebied. De 
Halstraat is begin 2013 al onder het cameratoezicht gebracht. Bij de verdere uitbouw is echter wel 
vooraarde dat de door de gemeenteraad geformuleerde eisen steeds in acht worden genomen en 
kritisch gekeken wordt naar de kosten in relatie tot nut en noodzaak. Momenteel wordt gekeken 
naar de Oude Vest, Karnemelkstraat, Valkenbergpark en de Noord- en Zuidzijde van het station. 
Andere locaties zijn in dit verband momenteel niet in beeld. 


