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Tijdens de laatste commissievergadering heeft de portefeuillehouder veiligheid een exposé 
gegeven over cameratoezicht. D66 was verheugd te merken dat de portefeuillehouder het 
standpunt van D66 over cameratoezicht (duur en omslachtig, voor Leiderdorp niet nodig) bleek te 
delen. Naar aanleiding van deze discussie wees een oplettende inwoner ons evenwel op het 
bestaan van deze 360-graden camera (zie foto) die op de kop van de Engelendaal bij de Oude 
Spoorbaan staat. D66 heeft daar de volgende vragen over aan het college:  
 
1. Van welke instantie is deze camera?  
ANTWOORD: De Provincie Zuid Holland is eigenaar van deze camera. 
 
2. Hoe lang staat zij er al en met welk doel?  
ANTWOORD: De camera is geplaatst in november 2013. De camera heeft als doel om het 
verkeer te kunnen observeren vanaf de provinciale verkeerscentrale. Dit gebeurt alleen wanneer 
de Oude Spoorbaan als omleidingsroute in gebruik is (bijvoorbeeld bij een calamiteit op de 
rijksweg). De gemeente heeft geen (directe) toegang tot de beelden. 
 
3. Is de camera onderdeel van een tijdelijke opstelling of is zij permanent? 
ANTWOORD: De camera is permanent. 
  
4. Welk wettelijk regime is van toepassing op deze camera?  
ANTWOORD: De vergunning is verleend onder de APV. 
 
5. Is de gemeente betrokken geweest bij het plaatsen van deze camera? Is er op wat voor wijze 
dan ook toestemming voor verleend en zo ja, door wie en wanneer? 
ANTWOORD: Ja, de gemeente is hierbij betrokken geweest. In september 2011 is hiervoor door 



 

 

de gemeente een vergunning voor verleend. 
 



 

 

 
6. Kunt u de bewoners van Driegatenbrug geruststellen dat zij door middel van deze camera niet 
op wat manier dan ook bespied kunnen worden? 
ANTWOORD: Ja. De camera zal doorgaans alleen gebruikt worden wanneer deze route in 
gebruik is als alternatieve route (dit is alleen het geval bij een ongeluk/calamiteit op de A4 nabij 
Leiderdorp). Alsdan wordt hij alleen gebruikt om het verkeer te monitoren. Ook slaat de camera 
geen beelden op (alleen real-time bekijken). 
Daarnaast heeft de Provincie de huizen elektronisch afgeschermd. Dit wil zeggen dat de camera 
daar geen beelden van kan maken. Dit is met software gewaarborgd. 
 
7. Zijn er nog meer camera's in de openbare ruimte in Leiderdorp opgesteld? Zo ja, dan graag de 
locatie vermelden en of zij tijdelijk of permanent zijn. 
ANTWOORD: Dit is de enige camera die geplaatst is in dit verband.  
 

 


