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4. INLEIDING 
 

In de raadsvergadering van 14 december 2010 heeft de gemeenteraad van Vlaardingen ingestemd 
met de invoering van cameratoezicht in het uitgaansgebied in het centrum van Vlaardingen. Daarop 
werd op 2 juli 2011 cameratoezicht op de Westhavenplaats en omgeving officieel in gebruik genomen. 
Bij de behandeling van dit onderwerp in de raadsvergadering in december 2010 is tevens besloten om 
in het najaar van 2012 een evaluatie te houden naar de functionaliteit daarvan.  

De evaluatie is uitgevoerd op basis van de politiecijfers van 2011 en 2012 en ervaringen van de politie 
sinds de invoering van cameratoezicht in het uitgaansgebied. Daarnaast zijn in de Stadspeiling 2011 
vragen opgenomen over de ervaring van cameratoezicht in de binnenstad. Ook zijn stellingen 
voorgelegd over de inzet van camera’s aan een aantal vertegenwoordigers van bewoners en 
ondernemers in het centrum. 
 
Leeswijzer 
In paragraaf 2 wordt de wettelijke grondslag van cameratoezicht uiteengezet en beschrijven we de 
landelijke en regionale ontwikkelingen. In paragraaf 3 vindt een terugblik plaats op de invoering van 
cameratoezicht. Naast gericht en algemeen gebruik van de camera’s in het uitgaansgebied geven 
objectieve cijfers in paragraaf 4 een overzicht van de incidenten die hier hebben plaatsgevonden. 
Paragraaf 5 gaat in op de effecten van cameratoezicht. De conclusies staan beschreven in paragraaf 
6.  
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5. WETTELIJKE KADERS  

Wettelijke grondslag cameratoezicht 
Universele uitgangspunten cameratoezicht 
 
Cameratoezicht in Nederland is, net als in de meeste landen om ons heen, primair gekaderd in 
privacywetgeving. Als cameratoezicht een inbreuk op de privacy inhoudt, moet vervolgens de vraag 
beantwoord worden of deze inbreuk al dan niet rechtmatig is. 
 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden 
 
De gebruikte vorm van cameratoezicht moet vooral getoetst worden aan de eisen die artikel 8 van het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) stelt. Dit 
betekent dat de uitoefening van cameratoezicht (indien zij een inbreuk op de privacy oplevert) moet 
zijn voorzien bij de wet, in het belang van een in artikel 8 EVRM genoemd doel moet zijn én nodig 
moet zijn in een democratische samenleving. 
 
Deze laatste eis is in de jurisprudentie over artikel 8 EVRM uitgewerkt in een aantal nadere 
voorwaarden. Vertaald naar de uitoefening van cameratoezicht die een inbreuk op de privacy oplevert, 
houdt de eerste voorwaarde in dat voor de uitoefening daarvan een dringende maatschappelijke 
behoefte («pressing social need») dient te bestaan. De tweede voorwaarde is dat de uitoefening van 
zo’n vorm van cameratoezicht evenredig moet zijn met het doel dat daarmee zou moeten worden 
bereikt (eis van proportionaliteit). De derde en laatste voorwaarde is dat het met de desbetreffende 
vorm van cameratoezicht beoogde doel niet op een andere, minder ingrijpende wijze kan worden 
bereikt (eis van subsidiariteit). 
 
Cameratoezicht heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Gemeenten kiezen vaker voor 
het plaatsen van camera’s als aanvulling op het politietoezicht op straat. Cameratoezicht betekent in 
bepaalde gevallen een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van burgers. Tot de komst van artikel 
151c Gemeentewet konden gemeenten de algemeen geldende privacynormen als richtlijn nemen, 
zoals kenbaarheid, doelbinding, proportionaliteit en subsidiariteit. Maar met het toenemen van de 
mogelijkheden voor cameratoezicht ontstond een behoefte aan meer duidelijkheid op dit gebied. Met 
artikel 151c Gemeentewet is de wetgever aan deze behoefte tegemoet gekomen door dieper in te 
gaan op de privacynormen waaraan cameratoezicht op openbare plaatsen moet voldoen. 
 
Wettelijk kader artikel 151c Gemeentewet 
 
De besluitvorming over het al dan niet inzetten van publiek cameratoezicht ligt bij de gemeenteraad en 
de burgemeester. De operationele regie bij cameratoezicht is bij wet in handen gelegd van de politie. 
Op grond van de Wet politiegegevens (Wpg) is de politie verantwoordelijk voor het verwerken van de 
beelden. Artikel 151c Gemeentewet biedt gemeenten een wettelijk kader voor het plaatsen van 
camera’s op openbare plaatsen in het belang van de handhaving van de openbare orde. Het moet 
bijdragen aan het bevorderen van de rechtszekerheid voor de burger en tot uniformering van de 
toepassing van cameratoezicht. Op cameratoezicht dat wordt uitgevoerd op grond van 151c 
Gemeentewet is de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing. De beheerder van dit register is de 
korpsbeheerder van het regionale politiekorps. 
 
In afwijking van de Wet politieregisters, de voorloper van de Wet politiegegevens, vormen de 
camerabeelden geen afzonderlijk tijdelijk register, maar vallen zij nu onder de politiegegevens die 
nodig zijn voor het uitvoeren van de dagelijkse politietaak. De camerabeelden mogen voor de 
handhaving van de openbare orde worden vastgelegd. Onder het regime van de Wpg is de 
reglementsplicht, die de Wet politieregisters wel kende, vervallen. Dat ontslaat de overheid en de 
politie niet van de plicht behoorlijke procedures en afspraken vast te leggen over de toepassing van dit 
instrument, de verwerking van de beelden en de eventuele verstrekking. Paragraaf 4 van de Wpg 
regelt de rechten van de burgers. Zo heeft de burger recht op kennisneming, verbetering, aanvulling, 
verwijdering of afscherming van zijn persoonsgegevens. 
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Landelijke en regionale ontwikkeling 

Bij het aanbieden van de onderzoeksrapporten “Evaluatie Cameratoezicht op Openbare Plaatsen” en 
het eindrapport “Evaluatie vijf jaar cameratoezicht op Openbare Plaatsen” aan de Tweede Kamer 
heeft minister van Veiligheid en Justitie de stand van zaken rond cameratoezicht op de openbare 
ruimten toegelicht middels een brief (bijlage 1). Daarin geeft de minister op basis van de 
onderzoeksresultaten aan dat cameratoezicht een aanvaard instrument is in de maatschappij en een 
goede aanvulling is op andere veiligheidsmaatregelen. De maatschappelijke acceptatie van 
cameratoezicht is in de loop van de jaren gegroeid, concludeert de minister in zijn brief aan de 
Tweede Kamer. Daarnaast trekt de minister in de brief de conclusie dat cameratoezicht een 
geaccepteerd instrument blijft en door gemeenten nog steeds in toenemende mate wordt gebruikt.  

Ook de met Vlaardingen vergelijkbare regiogemeenten Schiedam en Spijkenisse hebben een 
evaluatie gehouden naar het effect van cameratoezicht. In Schiedam zijn de conclusies over het effect 
van cameratoezicht vooral positief. De evaluatie van cameratoezicht in Spijkenisse levert een wat 
voorzichtigere conclusie op. 

Schiedam 

- Met de pilot cameratoezicht op en rondom de Koemarkt in Schiedam zijn de vooraf 
gestelde doelen behaald. Uit cijfers van de politie is gebleken dat de objectieve veiligheid 
sinds de invoering van cameratoezicht is verbeterd. 

Spijkenisse 

- Gezien de stabilisatie van het criminaliteitsniveau terwijl het criminaliteitsniveau in de 
aangrenzende buurten en gemeentebreed is gestegen, lijkt het gerechtvaardigd om te 
veronderstellen dat er sprake is geweest van een nieuwe invloedrijke factor. En dat leidt 
tot de voorzichtige conclusie dat deze factor het cameratoezicht zou kunnen zijn.  

 

Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Vlaardingen 

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Vlaardingen 2012 is in artikel 2.93 bepaald dat de 
burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet kan besluiten tot plaatsing van vaste 
camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats. Verder is in 
hetzelfde artikel bepaald dat de burgemeester in overleg met de gemeenteraad de duur van plaatsing 
en de aanwijzing van de openbare plaats bepaalt. 

Bij de invoering van cameratoezicht in Vlaardingen in juli 2011 werden de artikelen 151c 
Gemeentewet en 2.93 APV als wettelijke kaders genomen. 
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6. CAMERATOEZICHT IN VLAARDINGEN 

 
Vlaardingen is een veilige stad om in te wonen en werken. De inrichting en het beheer van de 
openbare ruimte, de samenstelling van het woningbestand, de sociale cohesie in de buurten, de 
aanwezigheid van de politie en handhavers, het zijn allemaal zaken die het gevoel van veiligheid van 
de Vlaardingers beïnvloeden. Bij criminaliteit wordt indien mogelijk ‘lik op stukbeleid’ toegepast. 
 
Via een integrale benadering is veel geïnvesteerd om de criminaliteit en andere vormen van overlast 
terug te dringen en beheersbaar te maken. De overheid heeft de plicht de veiligheid te garanderen. 
Het aanscherpen van toezicht is noodzakelijk omdat geweldsmisdrijven, overlast en vandalisme op 
straat hardnekkig aanwezig blijven. De politie zet hierop al maximaal in.  
 
Het cameratoezicht in het Vlaardingse uitgaanscentrum staat niet op zich maar maakt onderdeel uit 
van een pakket aan maatregelen die samen bijdragen aan het vergroten van de veiligheid en het 
terugdringen van criminaliteit. Cameratoezicht lost niet alle problemen op, maar het gebruik van 
camera’s is een noodzakelijke toevoeging aan een breed pakket aan beveiligingsmaatregelen.  
 
Sinds juli 2011 maakt de gemeente Vlaardingen gebruik van cameratoezicht. Naast andere 
instrumenten, zoals de inzet van de Lichtblauwe Brigade en SUS-teams, maakt cameratoezicht deel 
uit van de integrale veiligheidsaanpak in Vlaardingen. Hieronder zijn de maatregelen weergegeven die 
de gemeente inzet in het uitgaanscentrum van Vlaardingen.   
 

 

Inzet en maatregelen Preventief Repressief 

Inzet Politie 

- Wijkteams 

- Horecapolitie 

- Directe Hulpverlening 

 

¥ 

¥ 

¥ 

 

¥ 

¥ 

¥ 

Lichtblauwe Brigade ¥ ¥ 

SUS-teams ¥ ¥ 

Vergunningen en Handhaving ¥ ¥ 

Evenementenbeleid ¥ ¥ 

Collectieve horecaontzegging ¥ ¥ 

Gebiedsverbod  ¥ 

Samenscholingsverbod  ¥ 

Glasverbod ¥ ¥ 

Preventief fouilleren ¥ ¥ 

Mobiele camera’s ¥ ¥ 

Vechtverbod ¥  
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De verantwoordelijkheid en de algemene regie van cameratoezicht ligt bij de gemeente, zij is eigenaar 
van het camerasysteem. De politie heeft de operationele regie en is verantwoordelijk voor het gebruik, 
beheer en opvolging van de camera’s in het uitgaansgebied.  
 
Doelstelling 
 
Het cameratoezicht is eerst en vooral bedoeld om het veiligheidsgevoel van de bewoners en overige 
gebruikers van het uitgaansgebied rondom de Westhavenplaats te verhogen. Daarnaast moet alleen 
al de aanwezigheid van de camera’s mensen ervan weerhouden om de sfeer in de Vlaardingse 
binnenstad te verpesten.  
 
Met het cameratoezicht streeft de gemeente in het Vlaardingse uitgaansgebied ook de volgende  
doelen na. Naast het verhogen van het gevoel van veiligheid richt het toezicht zich in het bijzonder op 
het voorkomen en terugdringen van criminaliteit, overlast en vandalisme. Daarnaast biedt het de 
politie extra ondersteuning bij het houden van toezicht en opsporen van strafbare feiten alsmede het 
Openbaar Ministerie bij de vervolging van daders van strafbare feiten. Omdat de beelden worden 
opgenomen, kunnen deze behulpzaam zijn bij eventuele aanhoudingen en als bewijsmateriaal dienen 
in geval van een rechtszaak. 
 
Cameratoezicht is geen ‘wondermiddel’ dat alle veiligheidsvraagstukken oplost. Juist de inzet van 
cameratoezicht met politieopvolging naast preventie en andere soorten inzet en wettelijke 
instrumenten (zoals gebiedsverbod, preventief fouilleren, Collectieve Horecaontzegging (CHO)) moet 
zorgen voor verbetering in veiligheid en veiligheidsbeleving.  
 
Locaties camera’s 
 
In het bepalen van de posities van de camera’s en het type dat werd geïnstalleerd, werd gebruik 
gemaakt van het vooronderzoek en adviezen van Brunekreef Consultants. Het onderzoeksrapport 
“Blik-opener voor dadergerichte aanpak” maakte deel uit van de beraadslagingen in de gemeenteraad 
en besluitvorming. In dit rapport werd uitgebreid ingegaan op de behoefte van cameratoezicht in dat 
gebied, met daarbij de onderbouwing van het voorstel en de financiële consequenties. 
 
In het uitgaansgebied hangen in totaal 6 camera’s. Dit zijn beweegbare (dome) camera’s. De politie 
kan in geval van dreigende of acute problemen de dome camera’s actief besturen en live meekijken, 
inzoomen op probleemlocaties en personen volgen. Door opvolgend toezicht met live beelden is de 
inzet van politie veel effectiever. 
 
De gemeente en de politie hebben gezamenlijk de locaties bepaald aan de hand van het 
vooronderzoek en adviezen van Brunekreef Consultants. De locaties zijn zo gekozen dat de camera’s 
het grootste deel van het uitgaansgebied in beeld brengen. De monitoren springen op zwart zodra de 
camera het privé-domein van de binnenstadbewoners in het vizier krijgt, zoals woonkamer- of 
slaapkamerraam. Bij twijfel kunnen bewoners zich daarvan op het politiebureau overtuigen. Een 
plattegrond met de cameraposities is als bijlage bij dit document gevoegd (bijlage 2). 
 
De gemeente is verplicht aan de burgers kenbaar te maken dat in het Vlaardingse uitgaansgebied, in 
de openbare ruimte, camera's hangen. Aan de grenzen van het toezichtgebied zijn speciale borden 
geplaatst.  
 
Tijdstippen en registratie 
 
De camerabeelden worden conform de regionale afspraken via een glasvezelverbinding doorgezet 
naar de Camera Toezicht Ruimte (CTR) in de Witte de Withstraat in Rotterdam en naar het 
politiebureau in Vlaardingen. De camera’s zijn in principe 24 uur per dag, 7 dagen in de week, in 
werking. Dat wil niet zeggen dat de camera’s continue bemenst zijn. De camerabeelden worden  op 
vooraf geselecteerde tijdstippen 'live' bekeken om zo snel mogelijk te kunnen reageren op een 
incident. 
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Het live uitkijken van camerabeelden van Vlaardingen door het personeel in de CTR gebeurt in de 
weekenden op vrijdagavond en zaterdagavond van 21.00 uur 06.00 uur.  wanneer Westhavenplaats 
en omgeving het meeste toezicht nodig heeft. De functionarissen van de CTR en het politiebureau in 
Vlaardingen staan in verbinding met elkaar wanneer een incident om politie inzet vraagt.  
 
Vaste beweegbare camera’s  
 
De beweegbare camera’s zijn bij uitstek geschikt voor de inzet op o.a. de toegangswegen van en naar 
de Westhavenplaats. De camera’s zijn zo ingesteld dat ze alle voorbijgangers in beeld brengen, zodat 
de beelden later kunnen worden gebruikt als bewijsmateriaal dat een bepaalde persoon ergens 
aanwezig was. 
 
De beweegbare (dome) camera’s kunnen naar links en rechts draaien (pan), naar boven en naar 
beneden hellen (tilt) en in- en uitzoomen (zoom). Op deze manier brengen de camera’s 360 graden 
rondom in beeld. De overkapping is ondoorzichtig, zodat een voorbijganger niet kan zien welke kant 
de camera op ‘kijkt’. Een belangrijk detail is dat ook deze camera’s, als ze actief bediend worden, niet 
continu de hele omgeving in beeld brengen. Ook deze camera’s kunnen immers slechts in één richting 
tegelijk kijken en missen alles wat er op dat moment ‘achter hun rug’ (buiten hun blikveld) gebeurt. 
Bovendien hebben ze een blinde hoek als ze op bijvoorbeeld een paal gemonteerd staan. Op de 
momenten dat de politie de camera’s niet bedient, verandert de beweegbare camera in feite in een 
vaste camera, die gericht staat op een punt. De camera’s draaien niet automatisch rond. 
 
Media en cameratoezicht 
 
In de media verschijnt af en toe een bericht dat ondanks de aanwezigheid van cameratoezicht er geen 
beelden zijn van een voorval of incident. Op de burgers komt dit soms ongeloofwaardig over: ‘er is 
toch cameratoezicht en dan moet je toch precies kunnen zien wie mijn fiets heeft gestolen, mijn auto 
heeft beschadigd of de eerste klap heeft uitgedeeld? Uit het voorgaande blijkt echter dat incidenten 
buiten het blikveld van de camera kunnen plaatsvinden. De camera’s kunnen nu eenmaal niet continu 
de hele omgeving (360°) in beeld brengen en alles registreren, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. 
Belangrijk is wel dat de burgers op tijd aangifte doen en niet te lang wachten. De beelden worden 
opgeslagen en na 7 dagen automatisch overschreven.  
ingrijpen en erger te 
Beveiliging camerabeelden 
 
Er worden niet meer beelden vastgelegd dan noodzakelijk is op grond van de doelstelling. De 
verwerking van de verzamelde beelden gebeurt zorgvuldig. De doorlevering aan derden vindt 
uitsluitend plaats als de doelstelling van het cameratoezicht dit toelaat. Camerabeelden zijn beveiligd 
tegen kennisname, manipulatie of vernietiging door onbevoegden. De centrale toezichtruimte en de 
opslagruimte van het beeldmateriaal zijn beveiligd en uitsluitend toegankelijk voor een kleine groep 
personen die een geheimhoudingsplicht heeft. De politie heeft voor het gebruik van de camera's een 
intern protocol opgesteld. 

Financiën 

Voor het plaatsen en installeren van de camera’s met daar bijbehorende infrastructuur is een krediet 
van € 150.000,- beschikbaar gesteld. De exploitatie bestaande uit, uitkijken van beelden en 
onderhoud van camera’s, ad. € 15.000,-, wordt ten laste gebracht van het budget Integraal 
Veiligheidsbeleid.  
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7. STAND VAN ZAKEN NA 1 JAAR 

Aangiftecijfers 

Om een goede vergelijking te kunnen maken van het effect van cameratoezicht in het uitgaansgebied  
voor en na de installatie is gekeken naar categorieën van delicten die zich afspelen in het openbaar 
gebied of in het uitgaansgebied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Om het effect te kunnen meten is er een vergelijking gemaakt met de aangiftecijfers van Vlaardingen-
Centrum van voorgaande jaren. Daar de invoering van cameratoezicht halverwege 2011 plaatsvond, 
is de vergelijking in jaarhelften gemaakt.  

Vergelijking aangiftecijfers 

  

2e helft 2010 2e helft 2011 
(cameratoezicht) 1e helft 2011 1e helft 2012 

(cameratoezicht) 

Zakkenrollerij 45 28 44 43 

Openlijk geweld (persoon) 9 5 8 3 

Bedreiging 23 19 22 15 

Mishandeling 30 13 33 25 

Straatroof 4 6 12 10 

Vernieling cq. zaakbeschadiging 72 61 63 48 

Winkeldiefstal 49 23 15 55 

 

 

Uit het overzicht van aangiftes blijkt dat in de tweede helft van 2011 bij 6 van de 7 categorieën een 
daling is te zien. In de eerste helft van 2012 bij 6 van de 7 categorieën is eveneens een daling te zien. 
In de categorie winkeldiefstal is een groei van aantal aangiftes te zien. Dit komt door de invoering van 
de aanpak “Afrekenen met winkeldieven”. In deze aanpak kunnen de winkeliers op een eenvoudige 
wijze een schadevergoeding van € 151,- opleggen aan de winkeldief na een aangifte bij de politie. 
Deze aanpak is hoogstwaarschijnlijk de prikkel geweest voor de stijging van aangiftes in deze 
categorie.  

 

  
2008 2009 2010 2011 

Zakkenrollerij 156 128 95 72 

Openlijk geweld (persoon) 8 8 16 13 

Bedreiging 26 44 40 41 

Mishandeling 31 38 41 46 

Straatroof 6 5 10 18 

Vernieling cq. zaakbeschadiging 144 112 126 124 

Winkeldiefstal 32 41 59 38 

GROEN : Daling van aangiftes t.o.v. het voorgaand jaar.  
ROOD : Stijging van aangiftes t.o.v. het voorgaand jaar. 
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Rapportage Cameratoezicht 2012 

Een gestructureerde voortgangsrapportage richting gemeente Vlaardingen kwam helaas pas in 2012 
op gang. Onderstaand overzicht geeft het aantal incidenten per maand en opvolging van de 
waarneming van incidenten. 

Incidenten die zich voordoen in een gebied waar cameratoezicht is, kunnen verschillend van aard zijn. 
De aard van een incident bepaalt ook de inzet van en afhandeling door verschillende organisatie-
eenheden van de politie. Wanneer er sprake is van een noodsituatie wordt de Directe Hulpverlening 
(DHV) ingezet, door tussenkomst van de meldkamer in Vlaardingen. Als het incident minder urgent is, 
wordt dit gemeld aan de Wijkpolitie. Zo kunnen ook beelden worden geleverd ten behoeve van 
onderzoeken door de recherche. 

Het verschil tussen waargenomen incidenten en doorzetten van beelden naar DHV of Wijkpolitie, 
betreft leefbaarheidsovertredingen in het kader van heel, schoon en veilig. Deze worden gemeld aan 
de gemeentelijke diensten. 

 

*MCU=Mobiele Camera Unit 

 1e Kwartaal 2e Kwartaal 3e Kwartaal  
Bestede uren Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Totaal 
Uren waarvan besteed aan opsporingsverzoeken & 
opmaken proces-verbaal  

6,0 10,0 16,5 14,5 16,0 6,0 5,0 2,0 7,0 83,0 

waarvan gebied regiopolitie RR  6,0 2,5 10,0 14,5 13,0 4,0 3,0 2,0 7,0 62,0 

waarvan gebied RET 0,0 7,5 6,5 0,0 3,0 2,0 2,0 0,0 0,0 21,0 

Incidenten                     

Totaal waargenomen incidenten Vlaardingen 25 16 16 26 14 26 22 17 21 183 

Ondersteuning Directe Hulpverlening                     
Direct waargenomen incidenten doorgezet naar de 
Meldkamer/Vlaardingen 

15 14 8 8 11 12 14 12 16 110 

waarvan inzet Directe Hulpverlening Vlaardingen 15 8 8 8 11 12 14 12 16 104 

Ondersteuning Wijkpolitie                     
Direct waargenomen incidenten doorgezet naar de 
Wijkpolitie Vlaardingen 

16 11 10 20 10 15 17 9 14 122 

waarvan inzet Wijkpolitie Vlaardingen 13 6 8 15 10 12 14 7 13 98 

Opsporingsverzoeken                     

Aantal opsporingsverzoeken 7 11 9 10 12 6 5 4 5 69 
MCU* geplaatst in het district                     
Aantal geplaatst Vlaardingen 2 0 2 1 5 0 1 1 1 13 
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Resultaten onderzoeken naar veiligheidsbeleving 

Een van de doelen bij het invoeren van cameratoezicht in het centrum is het verhogen van 
veiligheidsgevoel bij de bewoners en overige gebruikers van het openbare centrum uitgaansgebied 
van de Gemeente Vlaardingen.  

Bij het peilen van de bijdrage van cameratoezicht aan veiligheidsbeleving is bij deze evaluatie gebruik 
gemaakt van twee bronnen. Een onderzoek naar de beleving van bewoners aangaande 
cameratoezicht in het kader van Stadspeiling en een in eigen beheer gehouden onderzoek bij de 
professionals in het veld en vertegenwoordigers van bewoners en ondernemers in het centrum.  
 
Stadspeiling 2011 
In het onderzoek Stadspeiling 2011 is aan de burgers van Vlaardingen gevraagd hoe zij 
cameratoezicht in de binnenstad ervaren. De toelichtende tekst van de Stadspeiling aangaande 
cameratoezicht is hieronder integraal overgenomen. 

 

“Enkele maatregelen die de gemeente Vlaardingen heeft ingevoerd om de veiligheid te vergroten zijn 
cameratoezicht in de binnenstad en de inzet van de lichtblauwe brigade. We hebben aan de respondenten 
gevraagd of deze maatregelen hen ook een veilig gevoel geven. Ruim 80% van de Vlaardingers is het er mee 
eens dat cameratoezicht de veiligheid bevordert. Slechts 6% heeft problemen met cameratoezicht in de 
binnenstad.” 

Onderzoek bij de professionals in het veld en vertegenwoordigers van bewoners en 
ondernemers in het centrum. 

Het onderzoek onder de professionals en de vertegenwoordigers van bewoners en ondernemers 
gebeurde op basis van stellingen die direct afgeleid zijn van de doelstellingen. Deze doelstellingen 
waren geformuleerd in het onderzoek “Blik-opener voor dadergerichte aanpak”, dat deel uitmaakte van 
de besluitvorming. De geraadpleegde personen werden geconfronteerd met de onderstaande 
stellingen.  

1. Inzet van camera’s heeft effect op terugdringen van criminaliteit; 
2. Inzet van camera’s heeft effect op terugdringen van overlast; 
3. Inzet van camera’s heeft effect op terugdringen van vandalisme; 
4. Inzet van camera’s draagt bij aan toezicht en opsporing van strafbare feiten; 
5. Inzet van camera’s draagt bij aan pakkans en oplossingspercentage; 
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6. Inzet van camera’s draagt bij aan leefbaarheid in het gebied; 
7. Inzet van camera’s draagt bij aan veiligheidsgevoel van bewoners en overige gebruikers van 

de openbare ruimte; 
8. Inzet van camera’s ervaar ik als inbreuk op privacy van bewoners en andere gebruikers van 

het gebied 
 
De stellingen en de functies van deelnemers aan het onderzoek vindt u als bijlage bij dit 
evaluatierapport (bijlage 3). De geënquêteerden hadden bij deze stellingen keuze uit 7 mogelijkheden 
van; “helemaal mee oneens” (score 1) tot “helemaal mee eens” (score 7). Van de scores is er een 
gemiddelde genomen. De gemiddelde score vindt u in de grafiek hieronder. 
 
 

 

Gemiddelde scores op stellingen 

Uit dit onderzoek blijkt dat zowel de gebruikers van camera’s in hun dagelijkse praktijk als 
vertegenwoordiging van bewoners en ondernemers positief zijn over de inzet van camera’s op 
Westhavenplaats en omgeving. Het effect en bijdrage van de camera’s worden door de respondenten 
als zeer positief ervaren. 
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8. EFFECT VAN CAMERATOEZICHT 
 
De objectieve en subjectieve effecten van cameratoezicht zijn moeilijk aan te tonen. Mits goed 
doordacht en uitgevoerd kan cameratoezicht bijdragen aan het vergroten van veiligheid en het 
terugdringen van de criminaliteit en/of overlast, als het wordt ingebed in een pakket van andere 
maatregelen. 
 
Uit literatuuronderzoek lijken de volgende effecten van cameratoezicht naar voren te komen 
(Cameratoezicht nader in beeld, Pijnacker-Nootdorp, 2010):  

- er is sprake van een beperkte preventieve werking. Vooral bij geweld en agressie is 
samenhang met uitgaan is het effect minder duidelijk. Wel kan de politie bij live uitgekeken 
beelden vaak erger voorkomen; 

- er is duidelijk effect op het veiligheidsgevoel van burgers en politie in het toezichtgebied; 
- de pakkans van daders neemt toe, evenals de aangiftebereidheid van slachtoffers; 
- verdachten bekennen eerder bij confrontatie met camerabeelden; 
- er komen meer feiten ter kennis van de politie, zodat men beter zicht op de reële 

veiligheidssituatie krijgt. 
 
Recent verscheen er een artikel in Binnenlandsbestuur, april 2012 ‘Evaluatie cameratoezicht’. Uit dit 
artikel blijkt dat cameratoezicht veelplegers of risicojongeren meestal niet afhouden van crimineel 
gedrag of het veroorzaken van overlast:  

- gedetineerde daders kennen de plaatsen waar camera’s hangen. Zij laten zich meestal niet 
afhouden van het plegen van delicten, maar passen wel hun gedrag aan, zoals proberen 
buiten het zicht van de camera’s te blijven, herkenning te bemoeilijken. 

- Onder veelplegers komt onverschillig en impulsief gedrag voor, waarop cameratoezicht weinig 
invloed heeft. 

- Risicojongeren vergeten de camera’s, handelen impulsief vooral onder invloed van alcohol en 
drugs. Ze zien hun gedrag ook niet als overlastgevend of crimineel. 
 

De onderzoekers geven aan dat cameratoezicht niet zinloos is als het toegepast wordt in combinatie 
met gerichte en effectieve politie-inzet. Cameratoezicht heeft naast een preventieve functie ook een 
proactieve en een opsporingsfunctie. Een voorwaarde is dat er live wordt uitgekeken in een 
professionele uitkijkcentrale. Voor opsporing zijn camera’s en waarnemingstechnieken van hoge 
kwaliteit nodig. Door deze functies te verbinden met het type dader kan een keuze gemaakt worden in 
de manier waarop de camera’s worden ingezet en de effectiviteit vergroten. 
 
Het is dus belangrijk om zelf een mening te vormen en een inschatting te maken of cameratoezicht, 
toegepast binnen de kaders van de wetgeving, bijdraagt aan de geformuleerde doelstelling voor het 
aangewezen gebied, in dit geval het Vlaardingse uitgaanscentrum. De ervaringen van de politie wijzen 
uit cameratoezicht, zoals dit in Vlaardingen wordt gebruikt, een nuttig en onmisbaar instrument is 
geworden en daadwerkelijk effect sorteert in de Vlaardingse binnenstad. 
 
Verplaatsing naar omliggende buurten 
 
Informatie van de politie uit de praktijk geeft het beeld dat er geen verplaatsing plaatsvindt van 
criminaliteit, overlast of vandalisme door de aanwezigheid van cameratoezicht. 
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9. CONCLUSIE 

 
Het cameratoezicht is eerst en vooral bedoeld om het veiligheidsgevoel van de bewoners en overige 
gebruikers van het uitgaansgebied rondom de Westhavenplaats te verhogen. Daarnaast moet alleen 
al de aanwezigheid van de camera’s mensen ervan weerhouden om de sfeer in de Vlaardingse 
binnenstad te verpesten. 
 
Geconcludeerd kan worden, kijkend naar de ontwikkeling van aangiftecijfers, naar de resultaten van 
onderzoeken en rapportages die in dit kader zijn gebruikt en uitgaande van de doelstellingen die in de 
voorfase zijn gesteld, dat cameratoezicht een positieve bijdrage heeft geleverd aan veiligheid en 
veiligheidsgevoel in het centrumgebied. 
 
Cameratoezicht is een nuttig en noodzakelijk instrument, zowel in preventief als in repressief 
opzicht. Het levert een positieve bijdrage aan het vergroten van zowel de objectieve als de subjectieve 
veiligheid in combinatie met de andere maatregelen. Camera’s zijn een effectief en efficiënt middel 
gebleken voor het snel inschatten van situaties en het voorkomen van (verdere) escalaties. 
 
Het is een belangrijk hulpmiddel voor de politie en een essentieel instrument in de 
basisveiligheidszorg. Het veiligheidsgevoel onder politiemensen neemt toe doordat cameratoezicht 
ondersteuning biedt aan collega’s op afstand en het gericht verlenen van assistentie mogelijk maakt. 
 
De inzet van zes camera’s in het Vlaardingse uitgaanscentrum heeft geleid tot een veiliger 
uitgaansleven in het centrum van Vlaardingen. Dit wordt zowel door de bezoekers als de politie 
erkend. Naast de preventieve inzet van onder andere SUS-teams, CHO, het glasverbod in enkele 
zaken, de inzet van het horeca-team van de politie zijn de camera’s een welkome aanvulling gebleken 
op de veiligheid in het uitgaansgebied. 
 
Het college van burgemeester en wethouders wil doorgaan met de zes camera’s in het Vlaardingse 
uitgaanscentrum.  
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