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INDIENING
Steller vragen: D66
Datum: 10-10-2014
Onderwerp: Camera

Zandvoortselaan

Wijze van beantwoording:
0 mondeling
X schriftelijk
uiterlijke beantwoording: 10 november 2014

VRAAG
1. Op de Zandvoortselaan, kruising Leidsevaart, is sinds enige maanden een camera geplaatst.
a. Wie is de eigenaar van deze camera?
b. Waarom is deze camera daar geplaatst, welk maatschappelijk belang dient dit, en wie heeft
dat beoordeeld?
c. Registreert de camera tot persoon herleidbare gegevens zoals nummerborden en
gezichten?
d. Worden de beelden opgeslagen, en zo ja, voor hoe lang?
e. Wie heeft er toegang tot die beelden en wat doet men er mee?
f. Staan er - behalve aan de Cruquiusweg - nog meer van deze camera's in Heemstede?
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ANTWOORD
datum: 28-10-2014
portefeuillehouder: P. v/d Stadt
antwoord:
a) Vialis.
b) De camera is al in het voorjaar van 2008 door Vialis geplaatst, dit was met medeweten van de
gemeente Heemstede. Er zijn overigens op dit kruispunt twee camera’s geplaatst.
Er waren toentertijd namelijk plannen voor een regionaal verkeersproject, waarbij men meer
inzicht wilde verkrijgen in de verkeersstromen. Omdat destijds installatiewerkzaamheden
werden uitgevoerd zijn de camera's toen alvast gemonteerd en zijn er kabels gelegd naar de
kast.
Dit project is uiteindelijk echter nooit doorgegaan, de camera’s hebben dan ook geen functie
en werken ook niet. Het eigendom van de camera’s ligt bij Vialis en de camera’s zouden
eventueel weggehaald kunnen worden.
Ondanks dat dit project nooit is doorgegaan zijn deze camera’s hier wel altijd blijven staan.
c) De camera’s werken niet. Destijds was wel het doel dat deze kentekens zouden kunnen
herkennen om zo meer inzicht te krijgen in de verkeersstromen.
d) Nee, de camera’s werken niet.
e) Niemand. Er zijn geen beelden beschikbaar.
f) Op dit kruispunt zijn er twee camera’s. Er zijn verder geen andere camera’s in Heemstede
blijven staan.
Evt. bijlagen: -

