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Geachte leden van de raad, 
 
Op 7 december 2015 heeft u de Verordening Bedrijven Investeringszone Baanderij 2016-
2020 vastgesteld. Tijdens de vergadering heeft u een amendement aangenomen over het 
gebruik van cameratoezicht en het van toepassing verklaren van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) op dit onderwerp. Daarnaast is er een tussenvorm, namelijk publiek-
privaat toezicht. Over beide vormen van cameratoezicht willen wij informeren. 
 
Ondanks dat is gebleken dat er onvoldoende draagvlak is om de BIZ Baanderij op te richten, 
doen wij recht aan de gedane toezegging. 
 
Mocht u vragen hebben over de BIZ, dan kunt u contact opnemen met Gerbrand Kuipers, 
beleidsmedewerker economische zaken op gkuipers@leiderdorp.nl of 06-46809346. 
 
Vragen over de toepassing van cameratoezicht kunt u stellen aan Daan Koopmans, senior 
beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid op dkoopmans@leiderdorp.nl of 06-
46809372. 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
H. Romeijn                           L.M. Driessen-Jansen 
secretaris                             burgemeester 
 
 



 
De Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2013 
In de APV is het volgende opgenomen over cameratoezicht: 
 
Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen 
De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet besluiten tot plaatsing van 
camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op openbare plaatsen. 
Alvorens over te gaan tot het plaatsen van camera’s dient de gemeenteraad toestemming te 
verlenen. 
 
Daarnaast is er in de APV het volgende opgenomen als het gaat om de begrippen openbare plaatsen 
en weg: 
 
Artikel 1:1 Begripsbepalingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. openbare plaats: een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder begrepen de weg als 
bedoeld onder b; 
b. weg: weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994;  
 
 
Begrip ‘weg’ 
Wat moet worden verstaan onder het begrip ‘weg’? 
De Wegenwet geeft geen definitie van begrip ‘weg’. Aangesloten kan worden bij de definitie uit de 
Wegenverkeerswet 1994: ‘alle voor het openbaar verkeer opstaande wegen of paden met inbegrip 
van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of 
zijkanten’. Hiertoe behoren ook trottoirs, voetpaden, voetgangersgebieden, rijwielpaden en 
parkeerplaatsen/-terreinen.   
Openbaar  verkeer  wil zeggen dat  eigenaar  van de  weg  geen beperkingen heeft gesteld aan het 
gebruik van de weg door een ieder. (openbaarheid  wordt  bepaald  volgens de Wegenwet) 
 
De APV is van toepassing als het gaat om het plaatsen van camera’s die zijn gericht op een openbare 
plaats. Openbare plaatsen zijn plaatsen die voor publiek openbaar toegankelijk zijn, zoals wegen, 
parkeerterreinen en voetpaden. Het cameratoezicht kan worden ingezet in het belang van de 
handhaving van de openbare orde ten behoeve van toezicht op een openbare 
plaats. Bijvoorbeeld in geval van overlast en ordeverstoring.  
 
In geval een camera op eigen terrein (niet zijnde een voor het publiek toegankelijke plaats) wordt 
geplaatst en deze is niet gericht op een openbare plaats, dan is de APV niet van toepassing. In deze 
gevallen worden camera’s geplaatst ter bescherming van eigendommen en/of werknemers.  
 
 
Publiek-privaat cameratoezicht 
Daarnaast is er een tussenvorm van publiek-privaat cameratoezicht1. Dit cameratoezicht kan 
plaatsvinden op bedrijfsterreinen en winkelcentra. Deze worden beveiligd met camera's die het 
initiatief zijn van zowel publieke als private partners. Kenmerkend hierbij is dat niet alleen het eigen 
terrein maar doorgaans ook de openbare ruimte, zoals de openbare weg en de toegangsweg tot een 
bedrijfspark wordt gefilmd. Dat gebeurt niet alleen vanuit het oogpunt van het handhaven van de 
openbare orde, maar ook vanuit het oogpunt van het beveiligen van personen en goederen die zich 
op het bedrijfsterrein bevinden. 
 

                                                
1
 http://www.ccv-cameratoezicht.nl/publiek-privaat/  

http://www.ccv-cameratoezicht.nl/publiek-privaat/


Wij hebben contact gehad met het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het CCV 
heeft informatie geplaatst over publiek-privaat cameratoezicht, inclusief een afwegingskader. U vindt 
deze informatie op de volgende website:  
http://www.ccv-cameratoezicht.nl/publiek-privaat/afwegingskader/ .  
 
Daarnaast attenderen wij u op een website met informatie over veilig ondernemen en 
cameratoezicht:  
http://www.veiligondernemenbeginthier.nl/cameratoezicht/  
 
In een recente publicatie van nieuwe beleidsregels Cameratoezicht van de Autoriteit 
Persoonsgegevens2 staan voorbeelden genoemd over het gebruik en het toepassen van 
cameratoezicht op bedrijventerreinen. Hieronder treft u twee relevante voorbeelden aan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nieuwe beleidsregels Cameratoezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn te vinden op: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/beleidsregels_cameratoezicht.
pdf  
 
Overigens is het wel zo dat de regelgeving omtrent cameratoezicht vergaand is, dit valt onder de Wet 
bescherming persoonsgegevens en het toezicht gemeld moet worden bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  Een nadere uitwerking over de toepassing en het gebruik is dan ook nodig. 

                                                
2
 Autoriteit Persoonsgegevens, Beleidsregels voor de toepassing van bepalingen uit de Wet bescherming 

persoonsgegevens en de Wet politiegegevens, 28 januari 2016 

Voorbeeld 1: verantwoordelijke private organisatie 

De beveiliging van een bedrijventerrein is in handen van een stichting. Deze stichting heeft camera’s 
opgehangen ter beveiliging van haar bedrijventerrein. De betreffende gemeente en de stichting hebben 
aangegeven dat de stichting verantwoordelijk is voor het cameratoezicht op het bedrijventerrein. Er is geen 
besluit in de zin van artikel 151c Gemeentewet genomen, omdat het doel van het cameratoezicht niet de 
handhaving van de openbare orde betreft, maar uitsluitend de beveiliging van private eigendommen en de 
openbare weg wordt ook niet in beeld gebracht. Het cameratoezicht valt volgens beide partijen buiten de 
reikwijdte van artikel 151c Gemeentewet, omdat er geen sprake is van wanordelijkheden die de openbare 
orde verstoren, zoals samenscholing, geluidsoverlast, scheld- en vechtpartijen, bedreigende taal en 
vandalisme. In dit geval is het regime van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing op 
het ingestelde cameratoezicht. De verantwoordelijke in de zin van de Wbp voor het cameratoezicht op het 
bedrijventerrein is de stichting.  

Voorbeeld 2: publiek-private samenwerking 

De beveiliging van een bedrijventerrein is in handen van een stichting. Deze stichting heeft camera’s 
opgehangen ter beveiliging van haar bedrijventerrein. De camera’s filmen ook de openbare weg die grenst 
aan het bedrijventerrein. In dit geval is het regime van de Wbp van toepassing op het ingestemde 
cameratoezicht. De verantwoordelijke in de zin van de Wbp voor het cameratoezicht op het bedrijventerrein is 
de stichting. Ook onder het Wbp-regime kan de betreffende gemeente zich echter niet onttrekken aan haar 
verantwoordelijkheid voor de openbare weg die in beeld wordt gebracht. De gemeente is een vaste 
deelnemer bij de overleggen van de stichting en maakt onderdeel uit van het bestuur van de stichting. Deze 
gemeentelijke invloed is schriftelijk vastgelegd in de statuten van de stichting. De verantwoordelijkheid  van de 
gemeente lijkt in deze situatie voldoende te zijn gewaarborgd.  
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