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Beantwoording schrifrelijke vragen ex
art. 47 RvO aan het College van GS,
gesteld door de heer W.J. Joustra
namens de WD betreffende
cameratoezicht op de M7 (d.d.26-11-
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Toelichtinq

lnuwbriefvan26november20lSgeeftuaanhettebetreurendatergeencameratoezichtisop deA2Ttussen
Gorinchem en Nieuwegein dat ingezet zou kunnen worden om criminelen te volgen. Uw vragen naar aanleiding
hiervan en onze antwoorden treft u hieronder aan.

Vraas 1

ls het college het met de WD eens dat cameratoezicht op de M7 de pakkans en daarmee indirect de veiligheid
van de inwoners van Utrecht kan verbeteren?

Antwoord
Het antwoord op uw vraag willen wij uitdrukkelijk benaderen in relatie tot onze wettelijke bevoegdheid en betreft
de volgende aspecten:

a) Vanuit een logisch en algemeen maatschappelijk redenerend perspectief is het college van mening dat
opsporingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld cameratoezicht, kunnen bijdragen aan het vèrgroten van ðe
pakkans (van criminelen)en daarmee de veiligheid van de inwoners vai Utrecht. Oe wãttet¡t<e
bevoegdheid tot opsPg.nry (of 'het volgen van criminelen' conform de terminologie uit uw bri-ef) echter,
ligt bij het Openbaar Ministerie en niet bij de provincie. Middelen om vanuit onzã wettelijke
bevoegdheid een bijdrage te leveren aan de taken van het Openbaar Ministerie zijn be¡ierkt als het
gaat om de inzet van camera's langs de wegen in onze provincie. Zo wordt toegañg toi digitaat
opgeslagen beelden uit observatiecamera's, die de wegbeheerder gebruikt vooi toezicht õp de
doorstroming en veiligheid van het verkeer, slechts dan verleend oþ basis van een schrifteiijk vezoek
van het Openbaar Ministerie binnen wettelijk vastgestelde randvoorwaarden over privacy.b) De wegbeheerder van de M7 en daarmee het bevoegd gezag over het gebruik ván wegkantsystemen
zoals camera's A27 is Rijkswaterstaat.
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Vraas 2
ls het college bereid de wegbeheerder te vezoeken camera-installaties aan te brengen, of dat te doen op het
moment dat aanpassingen en/of onderhoud aan de weg te combineren zijn daarmee?

Antwoo¡d
Gezien de actualiteit van uw vraag zíjn wij bereid in gesprek met Rijkswaterstaat te gaan over de rol van de
wegbeheerder in het gebruik van observatiecamera's in opdracht van het Openbaar Ministerie. Wij stellen
hierbij voor dat ook het Rijk (Ministerie van lnfrastructuur & Milieu) als opdrachtgever van de wegebeheerder en
het Openbaar Ministerie zelf gesprekspartners zullen moeten worden om concrete afspraken te kunnen maken.

Over het resultaat van deze gesprekken zullen wij u nader informeren via de gangbare procedure.
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