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Bij de informatieavond over de retailvisie van economie71 werd verteld dat klanten door de hele regio 
gevolgd worden door het bedrijf RMC als zij boodschappen doen . 
 

1. De fractie van D66 wil graag weten welke middelen ingezet worden om de klanten te volgen en of 
klanten in winkelgebieden geïnformeerd worden dat zij gevolgd worden. 

 
Antwoord college: 
Op 14 winkellocaties in de Leidse regio hangen per locatie twee meetpunten om de loopstromen van 
bezoekers te registreren. Het loopstromenonderzoek is een grootschalig onderzoek waarbij met behulp 
van sensoren permanent de regionale uitwisseling van shoppers tussen winkelgebieden in kaart gebracht 
zal worden. Het gaat hierbij om passerende short rangs signals die mobiele apparaten kan oppikken, zoals 
bluetooth en wifi. In de dataverzameling wordt gebruik gemaakt van de meetapparatuur van CityTraffic. 
Door het meten van MAC-adressen kan een betrouwbaar beeld worden verkregen van het aantal 
passanten in een binnenstad of winkelgebied. Maar er is meer informatie te destilleren. Bijvoorbeeld de 
verblijfstijd of hoe vaak men terugkomt in een winkelstraat; en ook de mate waarin men in verschillende 
winkelstraten in de regio is gesignaleerd, op een dag, week of maand. Hiermee heeft Economie 071 
permanent inzicht in de loopstromen, en daarmee in de koopstromen, in de regio via het brede netwerk 
van automatische sensoren. 
 
Om de privacy van de bezoekers te waarborgen, wordt er alleen gewerkt met geaggregeerde totalen en 
gemiddelden van de uitwisseling van MAC-adressen. CityTraffic houdt zelf de dataverwerking in het 
beheer en zullen in geen geval de ontvangen MAC-adressen communiceren. In plaats daarvan wordt 
enkel informatie uitgewisseld tussen de scanners en wordt er gewerkt met gemiddelden binnen een 
bepaald tijdsbestek (bijvoorbeeld per dag, week of maand), in plaats van opsommingen van verblijfstijden 
van individuele personen. De gegevens zijn daardoor in geen geval te herleiden tot een enkel individu 
waardoor de privacy van de bezoekers niet in het geding is.  Gelet op bovenstaande (informatie wordt 
alleen gebruikt voor het overeengekomen doel, de informatie is niet te herleiden tot een enkel individu en 
de informatie wordt door CityTraffic niet openbaar gemaakt) wordt voldaan aan de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. Om deze reden zijn klanten van winkelgebieden niet geïnformeerd. 
 
In Leiderdorp zijn de meetpunten geplaatst op De Baanderij en op WOOON. De Winkelhof heeft geen 
toestemming gegeven om meetpunten te plaatsen.   
 
 

2. Welke afspraken en contracten liggen hieraan ten grondslag? 
 
Antwoord college: 



Vertegenwoordigers van de betreffende locaties zijn om toestemming gevraagd. De gemeente heeft met 
CityTraffic een contract voor een periode van drie jaar gesloten.  
 

3. Welke rol heeft het samenwerkingsverband hierbij? 
 
Antwoord college: 
RMC heeft Economie071 (werkgroep Retailvisie Leidse regio) geadviseerd om het loopstromenonderzoek 
als bouwsteen te gebruiken voor de op te stellen retailvisie. De gemeenten en de ondernemers uit 
Economie071 hebben het advies van RMC overgenomen.  
 

4. Wordt deze activiteit door het samenwerkingsverband actief gestimuleerd? 
 
Antwoord college: 
Uit de samenwerking is verzocht om aan het loopstromenonderzoek mee te doen. Aan deze oproep 
hebben we gehoor gegeven.  
 
 


