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SAMENVATTING 

Dit na de herprlorltering van de projectgelden over 2007 "Herziene projectplan "ANPR 2• fase" 
bevat de opzet voor de doorontwlkkellng en toe passing van de ANPR-techniek (Automatic 
Number Plate Recognition) blnnen regiopolitie Rotterdam-Rijnmond en is een vervolg op 
Project ANPR 1• Fase. De einddatum van de project ANPR 2• lase word! gesteld op 31 maart 
2008. Voor deze datum dient overdracht van operationele ANPR-werkzaamheden in de lljn van 
EXO zoveel mogelijk te hebben plaatsgevonden. In 2008 wordt een Project ANPR 3' Fase 
voorzien met een einddatum van 31 december 2008. 

De start van de toepasslng ANPR had een "tegenhouden" achtergrond. 

Doelstelllngen: 
"Het veiliger maken van het publieke domeln door het beperken van het gebruik van de 
openbare weg door criminelen cq het verhogen van de pakkans van criminelen die gebruik 
maken van de openbare weg. Een tweede doel van het verder toepassen van de ANPR
techniek Is het bijdragen aan een geloofwaardiger overheid mede door het samenwerken met 
overheidspartners. 

Deze doelstellingen blijven ook in deze fase onverkort van kracht. 

Bij de doorontwikkeling van ANPR worden globaal drle stromlngen onderscheiden namelijk: 

• ANPR en de mobiele toepasslngen (veelal dlrecte hand having); 

• ANPR en vaste statische ANPR-camera's op aangewezen locaties (hot spots); 

• ANPR-camera's In samenwerking met CCTV-camera's In aangewezen 
toezichtsgebieden. 

De benodigde onderliggende infrastructuur, de frontlbackoffice en de opslag van gelezen 
kentekens ("captures") voor analyse doeleinden is voor bovengenoemde onderscheiden 
stromingen dezelfde. 

Om flnanciele rlsico's zoveel mogelijk te vermljden word! gedurende het bestaan van het project 
ANPR blnnen Politie Rotterdam-Rijnmond In 2007 en daarna een modulaire aanpak 
voorgesteld. Steeds wordt per uitbreidlng, bijvoorbeeld voor de Erasmusbrug of voor het 
bijplaatsen van een x-aantal ANPR-camera's In een cameratoezichtgebied een faseplan (PI D) 
opgesteld en toestemmlng voor de uitvoerlng gevraagd. 

Ook het onderzoeken en uitproberen middels pilots van specifieke ANPR-toepassingen voor 
een effectiever en efficlenter toezlcht bij handhaving en opsporing In het publiek domain, blljft 
een belangrijk onderdeel. Met name binnen het proces Ondersteuning bij de diensten EXO en 
de RIO zullen de werkprocessen blj een verdere uitbreiding van het gebruik van ANPR moeten 
worden aangepast. · 
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De toepassing van ANPR in het kader van dit vervoigproject zal in de dagelijkse praktijk 
plaatsvinden in overleg met MT EXO, de stuurgroep ANPR en de projectleider. Veelal zal dit op 
verzoek van de districten, processen en/of diensten gebeuren, waarbij vanuit het project een 
ondersteunende en coordinerende rol word! vervuld. 

Het project bestaat onder andere uit de deelprojecten/taakvelden ANPR-mobiel, 
Cameratoezicht & ANPR, Borging Techniek, Organisatieafstemming & lnformatiehuishouding, 
Communicatie, Juridische afstemming, Opleidingen & lnnovatle en P&O. 

In Project ANPR 2" fase kunnen deze deelprojecten/taakvelden grotendeels in deeltijd worden 
uitgevoerd. De uitontwikkelde ANPR-werkzaamheden worden binnen de lijn georganiseerd. In 
2007 word\, gezien de landelijke ontwikkelingen en het gegeven dat politie Rotterdam-Rijnmond 
zich als ANPR-pilotkorps heeft aangeboden alsmede een voortrekkers rol wll vervulien blj de 
oritwikkeling van de nodale orientatie, voorzien dat de algemeen projectleider ANPR en de plv 
projectlelder ANPR full time aan dit project werken. 

Nodale orientatie 

De nodale orlentatie word! beschouwd als nieuwe (innovatieve) functie blnnen de 
politleorganlsatle. Het gaat om een nieuwe manier van werken. De nodale orientatie , waarin de 
Nederlandse politie zlch naast het buurtgericht werken ook gaat rlchten op lnfrastructurele 
knooppunten waar stromen mensen, goederen, geld en informatie samenkomen biedt ten 
behoeve van de beschermlng van de burger tegen onveiligheid en criminaliteit nieuwe 
mogelijkheden. 

ANPR (kentekenplaatherkenning) is een bij uitstek geschlkt middel om vervoerstromen 
adequaat in beeld te brengen. Daarmee wordt, bij voldoende (ANPR) cameradichtheid in een 
geografisch gebied, de mogelijkheid geschapen, om indian nodig, direct uit de massaliteit van 
het verkeer persoonsgericht te controleren. 
Bij opslag van de geragistreerde kentekens kunnen achteraf analyses worden gemaakt van 
personen en/of voertuigen welke zich bezig houden met, danwel gebruikt worden bij criminele 
activitelten. 

ANPR word! door ons korps gezien als een belangrijk middel binnen de nodale orientalie. 
Ook kan ANPR bijdragen aan het infonnatie gestuurd werken en "tegenhouden". 

Opmerking: Dit projectplan voorziet voorname/ijk In de rea/isatie van de voorwaerden voor de 
orgenisatie. Dit betreft teohnische voorzieningen, zoa/s uitbreiding van moble/ ANPR, het 
plaetsen van fixed ANPR-oamera's en het realiseren van een structurele ANPR-baokofflce. 
Organisatieveranderingen binnen politie Rotterdam-Rijnmond, noodzakelijk voor effectief en 
efficient gebruik binnen aile bedrijfsprocessen van de ANPR-techniek kunnen daama 
slapsgewljs in samenspraak met de betrokken diensten worden ontwikkeld. 
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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen - Wat is ANPR ook al weer 

Automatic Number Plate Recognition (ANPR), Is een technlek waarmee een camera met 
onderliggende inteiligente software op straat moblel of statisch kentekens scant en deze 
kentekens direct match! met verschillende soorten informatle bestanden. Hierbij kan direct of 
indirect worden gereageerd op een 'hit". De verzamelde data (hits en no-hits= de "captures") 
kunnen later ook worden geanalyseerd en veredeld. 

In 2006 werd Project ANPR 1• fase in het het kader van 'TEGENHOUDEN" een succesvolle 
uitbreiding pilot ANPR gehouden met 3 herkenbare survelllancevoertulgen met daarin 
ingebouwd een ANPR-systeem. De ANPR-auto's werden In 2006 rljdend en statisch ingezet. 

Met name de dienst EXO VP heeft moblele controles en statlsche ondersteunende 
werkzaamheden uitgevoerd blj grote districtelijke verkeerscontroles, al dan nlet in 
samenwerking met andere partners. Hlerbij leverde EXO VP veelal een interceptleteam 
bestaande ult een x-aantal motorrijders om na een 'ANPR-hit' het betreffende motorvoertuig te 
gelelden naar een controleplaats, waarna door anderen de opvolging werd verzorgd. 
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1.2 Referenties 

Projectplan Provlda ANPR versie 1 , augustus 2004 
Rapport automallsche kentekenplaatcontrole versle 1 (A), april 2005 
concept Business Case automatlsche kentekenplaatherkennlng ANPR december 2004 
Home Office PSU ANPR Good Practice Manuel (UK) augustus 2004 
Home Office PSU ANPR 'Drive crlmedown" oktober 2004 
Projectplan ANPR 1 e lase februari 2006 
Project ANPR tussentapportage 2006- maart 2007 
Herziene Rapportage evaluatie ANPR (NPI)- oktober 2006 
Wenkend perspectiel- april 2006 RHC 
Politle In ontwlkkeling - mel 2005 RHC 

1.3 Versiegeschiedenis 
Versle 
'• concept 
herzien concept 
Deflnitief 

Datum 
april 2007 
augustus 2007 
1 0 oktober 2007 

Opmerking 
Project ANPR 2• lase 
Project ANPR 2• lase 
Project ANPR 2• fase 
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2 OPDRACHT 

In het kort weergegeven luidt de opdracht: 
Ga vanult reglonaal strateglsche belangen verder met de doorontwikkellng van de toepassing 
van ANPR binnen politle Rotterdam-Rijnmond. Werk in het kader van "ANPR-co-creatie" daar 
waar mogelijk samen met reglopolltle Amsterdam-Amstelland en het KLPD en volg, voor zover 
toepasbaar, de landelijke ontwlkkellngen. Draag zoveel mogelijk van de ANPR
projectactlvltelten structureel over naar de lijn van de betrokken diensten blnnen ons korps. 

2.1 Opzet project ANPR 2 fase 

Gezlen de succesvolle ontwikkeling van ANPR werd Project ANPR geplaatst op de 
Korpsprojecten-top 2006/2007. 

De operationele en tactische verantwoordelijkheid voor dit project ligt als gemandateerd 
opdrachtnemer namens de korpslelding bij . Vanaf medlo juni 2007 is het 
betreffende diensthoofd direct aanspreekpunt voor de projectleiding ANPR. 

In het kader van de intensivering van toezicht, hand having en opsporing op de openbare wag 
zal actief met de media gecommuniceerd worden over de toepasslng van ANPR binnen reglo 
Rotterdam-Rijnmond. 

Samenwerking met andere overheldspartners zal worden voorgazet. Vanuit polltie-optlek zal 
het accent voor ANPR in 2007 met name gericht zijn op een effectieve en efficiente inzet in het 
polltiewerkveld. lnnen vall achterstallige vorderingen van Rijks- en/of 
Gemeentebelastingdiensten is geen doe! op zich, maar word! beschouwd als bijvangst bij 
geplande ANPR politiecontroles. 

2.2 Algemeen doel 

Het algemeen doe! blj de verdere toepassing van de van de ANPR-techniek is he! veiliger 
maken van he! publleke domein door het beperken van het gebruik van de openbare weg door 
crimlnelen cq he! verhogen van de pakkans van criminelen/overtreders die gebruik maken van 
de open bare weg. 

Opmerking: Met crimlnelen/overtreders wordt bedoe/d mensen die zich niet aan de binnen de 
Nederlandse wetgeving gestelde regels wen sen te houden. 

Door he! verder toepassen van de ANPR-technlek wordt bijgedragen aan een geloofwaardiger 
overheid mede door het samenwerken met overheidspartners. 
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2.3 Uitgangssituatle 

In januari 2007 beschikt de polltleregio Rotterdam-Rijnmond over 4 ANPR units en zijn 10 VP 
collega's opgalaid tot ANPR-operator. Deze ANPR unHs zijn ingebouwd in twee herkenbare 
motorvoertuigen van EXO VP en een herkenbaar motorvoertuig van de ROG. De ROG beschikl 
over 4 ANPR-operators die de basisopleiding hebban gevolgd. 

Daarnaast is er een mobiele flight case beschlkbaar die is ingezet op de ANPR-werkplek bij de 
afdeling cameratoezicht EXO CT aan de Witte de Withstraat te Rotterdam, in afwachting van 
een structurale ANPR -front- backoffce. CT beschikt eveneens over 4 opgeleide ANPR
operators die de basisoplelding hebben gevolgd. 

2.4 Doorontwikkellng ANPR In 2007 

Medio juni 2007 beschikt ons korps over een ingerichte ANPR-bestelbus type Mercedes 
Sprinter met 2 ANPR-units voorzlen van 4 ANPR-camera's en een eigen generator. Dit voertulg 
zalln de pilotfase "Operationaal gebrulk ANPR-bus", zowel herkenbaar als onherkenbaar 
kunnen worden lngezet. De ontwikkeling van deze bus en de opdracht om de bus in te richten is 
gestart in 2006. 

Medio december 2007 zijn bij de oeververbinding "Maastunnel" 4 statische ANPR-camera's 
operationeel die de vervoersstromen (captures- gelezen kentekens) 24 uur per dag, 7 dagen in 
de week vastleggen. De ontwikkeling van statisch ANPR bij de Maastunnel is gestart in 2006. 
Bij de ingebrulkname Is de verwachting dat tljdelijk (enkele maanden) gebruik gemaakt gaat 
worden van een tljdelijke ANPR-front/back-office met beperkte functionaliteit. 

De doorontwikkeling van ANPR word! in 2007 binnen politie Rotterdam-Rijnmond In eerste 
aanleg verder gericht op: 

• De ontwlkkeling en ingebrulkname van een structurale ANPR - front/back-office, het 
liefst in samenwerking met politiepartners, waarbij de voorkeur uitgaat naar op de markt 
verkrijgbare systemen waarbij in eerste aanleg de functionaliteit zoveel mogelljk in de 
buurt komt blj het PRR functioneel ontwarp voor de ANPR-front-office. Is op de mark! 
niets verkrijgbaar wat grotendeels voldoet dan zal een ontwikkeltraject samen met 
partners vorm moeten krijgen. 

• ANPR en de mobiele toepassingen (vee/a/ directe handhaving): 

Dit betreft, afhankelijk van de financiele mogelljkheden na de herprlotering, een 
voorgenomen uitbreiding van 5 herkenbare politlevoertulgen waar ANPR-apparatuur 
word! lngebouwd binnen de dienst EXO. 

Ook zullen andere mobiele ANPR toepassingen voor bijzondere toepasslngen (met 
name voor het proces Opsporing) worden uitgeprobeerd, waarblj word! gedacht aan 
flexibel inzetbare ANPR-apparatuur (zonder personeel ter plaatse) waardoor het 
mogeli)k moet worden om van een klein geografisch gebied, bljvoorbeeld een 
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bedrijfsterrein, de vervoersbewegingen vast te leggen en de gescande kentekens 
draadloos door te zenden naar bljvoorbeeld Cameratoezicht of een wachtcommandant. 

• ANPR en vaste statisohe ANPR-oamera's op aangewezen looaties; 

Uitbreidlng van statische ANPR-camera's op de Willemsbrug en de Erasmusbrug 
waarmee aile oeververbindingen binnen de stad Rotterdam onder "ANPR-bewaking" 
komen te staan. 

In samenwerking met de Zeehavenpolitie zal getracht worden op minimaal een tweetal 
cruciale plaatsen in hel havengebied stalische ANPR-camera's le plaatsen. Oil betreft 
in eerste aanleg de Botlektunnel en de Beneluxtunnel. De PI D's zullen in 2007 worden 
opgeleverd, waarna bij toewijzing van budget realisatie voigt in 2008 (3" fase). 

In het kader van beveiligingsplannen welke momenteel door de Zeehavenpolitie in 
samenwerking met andere partners voor de Rotterdamse haven worden ontwikkeld kan 
ANPR een belangrijke rol vervullen. Voor verdere ANPR-uitbreiding in hat havengebied 
is exogene financierlng noodzakelijk. 

• ANPR-oamera's in samenwerklng met CCTV-oamera's in aangewezen 
toeziohtsgebieden; 

Indian het jurldlsch wordt toegestaan zal in 2007 een aanvang worden gemaakt om in 
een of meerdere cameratoezichtsgebleden aparte ANPR-camera's te plaatsen. 
Oplevering PID in 2007, realisatle volgt In 2008 bij toewijzing van budgel(fase 3). 

Het doells personeel blj Cameratoezicht te attenderen op een "bekend motorvoertuig" , 
zijnde een mogelijk gevaar voor de openbare orde en veiligheid in het betrokken 
bewakingsgebied. 

Wordt een dergeiijk motorvoertuig gesignaieerd dan kunnen CCTV camera's door de 
operators effectiever worden gebuikt door het motorvoertuig danwel de inzittenden te 
voigen (voorbeeid "Ring of Steel- Londen -GB). 

Opmerking: 

Het gabled rond het Centra a/ Station in het centrum van Rotterdam is aangewezen als 
A-locatie (terrorisme) en het heeft de voorkeur dit gebied e/s eerste onder ANPR
bewaking te plaatsen. 

2.5 Wat zijn de te verwachten voordelen van ANPR? 

De verwachte voordeien zijn ten opzichte van het hiervoorgaande projectpian ongewijzigd en 
worden voliedigheidshaive nogmaals weergegeven. 

• ANPR kan bijdragen aan de aanpak van korps- en districtspriorlteiten zowel op het 
terrain van toezicht en hand having a is op het terrein van de opsporing; 
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• ANPR kan bijdragen aan het concept "tegenhouden": "to deny the roads to criminals"; 
• ANPR is goed toepasbaar bij de beveiliging van politioneel gevoellge gebieden; 
• ANPR kan door een toenemende velligheid in het openbare domein meewerken aan de 

verhoglng van de publiekstevredenheid, mede door de informatiegestuurde wijze van 
werken; 

• ANPR kan bijdragen aan een verbetering van de uitvoerlng van executletaken; 
• ANPR kan !elden tot meer aanhoudingen, mlts een effectieve opvolging wordt 

gerealiseerd; 
• ANPR kan bijdragen aan imago verbetering door zichtbare, actieve politie-inzet; 
• ANPR kan in samenwerking met overheidspartners bijdragen aan een geloofwaardiger 

overheld; 
• ANPR kan bijdragen aan een betere informatlepositie door analyse van ANPR

gegevens; 
• ANPR kan bijdragen aan gerichte controles bij risicovolle eveneme.nten. 

2.6 Afbakening, uitgangspunten en randvoorwaarden 

2. 6. 1 Algemeen 
1. Het "Project ANPR 2• fase" is een voortgezette toepasslng van ANPR-techniek, die 

informatie moet genereren voor verder gebruik. Met name de organisatorlsche gevolgen 
voor de werkprocessen blijven een belangrijk aandachtspunt. In 2007 zal het accent deels 
verschuiven van het proces Wijkpolitie naar Opsporing. 

2. 6.2 Lande/ijk 
2. Politleregio Rotterdam-Rijnmond gaat verder met de doorontwikkeling van ANPR vanult 

reglonaal strategische belangen. 
3. Politieregio Rotterdam-Rijnmond volgt de landelijke ontwlkkelingen wat de toepasslng van 

ANPR-technleken" betreft"en Is bereid in het kader van aanvullende activitelten, onder co
creatie samen met regiopolitie Amsterdam-Amstelland en het KLPD een voortrekkersrol te 
vervullen. 

4. Voor de doorontwikkeling van de techniek (zowel hardware als software) vervult VTS Politle 
Nederland) een ondersteunende rol. 

2.6.3 Uitgangspunten 
5. Het operationeel gebrulk en het verder testen van de toepassingen van ANPR-technlek 

gebeurt vanaf 1 januari 2007 onder de verantwoordelijkheid van de projectmanager en 
projectleider van het project ANPR 2• fase. 

6. Nleuwe politlele toepassingsgebieden van ANPR-techniek zullen pas plaatsvinden na een 
juridische toetsing en verkregen toestemming van beslissingsbevoegden. 

2.6.4 Faci/iteiten 
7. Er moeten ingerichte werkplekken zijn voor de projectmedewerkers op een geschikte locatie. 
8. Er moet personeel, ANPR-computers, voertulgen en mlddelen ter beschikklng zijn om 

Project ANPR 26 lase succesvol te kunnen uitvoeren. 
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2.7 Afhankelijkheden en relaties met andere projecten 

De afdeling EXO CT richt aan de Witte de Withstraat minimaal1 werkplek In voor het toepassen 
van ANPR-techniek in een CT-gebled (Camaratoezicht). Over de directe en I of indlrecte 
opvolging na een ANPR-hit dienen nadere afspraken te worden gemaakt. 

Bij verdere doorontwikkeling (ultbreidlng statische ANPR-camera's) van ANPR en de rol van 
EX O-CT word! In 2008 de lnrlchtlng van een aparte ANPR-rulmte noodzakelljk. 

ANPR kan worden gezien a is onderdeel van de nodale orientatle. Het opzetten van een 
(landelijk) programmabureau met daarbij het uitvoeren van landelijke projecten kan gevolgen 
hebben voor de huldige projectopzet binnen polltie Rotterdam-Rijnmond. 
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2.8 Rislco's 

2.8. 1 ISC- Zuid-West -/SC-Iandelijk 
Risico 
Op het gebied van techniek (ANPR-servers, ANPR-camera's, aanpassingen infrastructuur, 
bijvooorbeeld vanaf aan te wijzen locaties aansluitingen middels diverse technieken op hel 
blauwe glasnet realiseren) kunnen inspanningen van het ISC worden gevraagd. Rekening moe! 
worden gehouden met vertraging. 
Kans en effect 
De kans hierop is redelijk aanwezig. Overdracht (beheer en onderhoud) van bijvoorbeeld het 
CCTV-netwerk (soortgelijke technleken als nodlg voor ANPR) van ons korps naar ISC-Zuid
West is nag niet gerealiseerd. He! effect is een vertraglng In het halen van doelstelllngen 
binnen tijdstermljnen van het deelproject Techniek "Barging ANPR". 
Maatregel 
Contakten met het ISC-Zuid-West zljn gei'ntenslveerd en men heeft lnmiddels voor ANPR een 
medewerker toegewezen. Een vertegenwoordiger van de dlenst DRi heeft zitting In de 
stuurgroep ANPR. Overdracht wat ANPR betreft zal vanuit deelproject Technlek "Barging 
ANPR" naar ISC-Zuid-West in gang worden gezet. 

2.8.2 Techniek (Barging ANPR) Nieuwe techniek en frontlbackoffice ANPR 

Rlslco 
De technologie die ingezet word! is relatlef nleuw voor onze organisatie. Het kan zijn dat er 
zaken naar voren komen die in combinatle met de huldige ICT-omgeving voor problemen 
zorgen, met name wat opslag, beschikbaarheid en beheer van ANPR-data betreft. Op de mark! 
Is geen goede frontlbackoffice voorziening tegen een redelljke prijs aan te schaffen. Eigen 
ontwlkkeling word! noodzakelijk wat tot vertragingen kan !elden en tot aanzienlijk hogere 
flnanclele fasten. 
Kans en effect 
Wat de technologle aangaat is de kans dat dit optreedt gering. De verwachtlng is dat als er 
technische problemen bestaan deze overbrugbaar zljn. De kans dat een eigen ontwikkeltraject 
voor een ANPR-frontlbackoffice moet worden ingezet is aanwezlg. 
Maatregelen 
Het deelproject Techniek "Barging ANPR" dient In samenwerking met het ISC onderzoek te 
doen naar de technische mogelijkheden en te komen tot een advies over de technische 
infrastructuur van ANPR, over de adequate opslag, beschlkbaarheid en beheer van ANPR-data. 
Marktverkenning met name binnen Groot Brltannle is noodzakelijk en aanschaf van een 
systeem onder acceptabele voorwaarden heeft de voorkeur. Dit gezien de verwachte hoge 
financiele fasten en een lange doorlooptijd van een eigen ontwikkeltraject. De ontwikkelingen 
binnen Amsterdam-Amstelland en het KLPD worden op dit gebied zoveel mogelijk in kaart 
gebracht. Daar waar mogelijk zal vanuit de inzet van polltie Rotterdam-Rijnmond mlddels co
creatie worden samengewerkt. 
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2.8.3 Landelijke ontwikkelingen ANPR 

Risico 
VTS Politie Nederland start medio mel 2007 vanaf nagenoeg o met een projectbrief, gevolgd 
door een Business Case "kentekenplaatherkenning" . Door deze keuze begin\ men van vorenaf 
aan en het risico bestaat dat indian deze ontwikkeling word! afgewacht er grate vertraglngen 
ontstaan. 
Kans en effect 
De keuze om "opnieuw" te beglnnen Is inmiddels gemaakt en de kans op vertagingen en 
afwijkende keuzen en frustraties blj ketenpartners is reeel. 
Maatregel 
Voor de doorontwikkeling van ANPR zal mlddels co-creatie onder de verantwoordelijkheid van 
het diensthoofd EXO de samenwerklng worden gelntensiveerd met regiopolitie Amsterdam
Amstelland en het KLPD. VTS Nederland zal een ondersteunende rol dienen te vervullen. 
Landelijke inventarlsatle van ANPR-gebruik en In gang gazette ontwikkelingen binnen de 
politieregio's en andere overheldsdiensten dlenen vanuit VTS Polltle Nederland In beeld te 
worden gebracht. 

2. 8.4 Europe sa aanbesteding 
Risico 
De benodlgde lnvesteringen kunnen de overeenkomsten met leveranciers te boven gaan, 
waardoor we te maken krljgen met een Europese aanbestedlng. Dat brengt vee! extra werk en 
doorlooptijd met zich mee en vraagt een gedegen (jurldische) voorbereiding. 
Kans en effect 
De kans hierop lijkt bij Project ANPR 2e FASE niet aanwezig. De verwachting is dat de 
overeenkomsten de norm voor een Europese aanbesteding slechts benaderen maar nlet zullen 
overschrljden. Voorlopig is gekozen voor een beperkte uitbreiding, dit gezlen het beschikbare 
budget blnnen ons korps, de landelijke ontwlkkelingen en de snelle ontwikkeling van ANPR
apparatuur. Ook komen steeds betere ANPR-camera's op de markt. 
Maatregel 
In dit projectplan is er van uitgegaan dat in 2007 binnen politie Rotterdfam-Rijnmond geen 
Europese aanbestedlng nodig is. Voor de verdere toekomst lljkt bij samenwerking voor polltle 
Nederland een landelljke Europese aanbesteding ANPR onvermljdelijk. 

2.8.5 Betrouwbaarheid ANPR-data 

Risico 
Het succes van het toepassen van de ANPR-techniek Is stark afhankelljk van de kwaliteit van 
de ingevoerde data. Data van onvoldoende kwaliteit geeft veel "valse" hits en bij directe 
opvolging onterechte staande houdlngen. Bljvoorbeeld het aantal "valse'' hits op gestolen auto's 
word! in de praktijk tot nu toe als te hoog ervaren. Onjuiste afmeldingen bij terugvinden van een 
gestolen motorvoertuig liggen hieraan ten grondslag. 
Kans en effect 
De kans hierop is kleiner dan voorheen. Met name een frequente data-uitwisseling met het 
RDW en CJIB llgt hieraan ten grondslag. 
Maatregel 
De vallditeit van de databestanden vooraf Iaten beheren door RIO-medewerkers werkend voor 
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de dienst EXO vanaf de locatie Boezembocht. In 2007 dient een start te worden gemaakt met 
de inrichting van een Regionaal ANPR Data Center (RADC). Het blljft in 2007 nodlg intenslef te 
communiceren met partners die ANPR-data aanleveren. 

2. 8. 6 /nnovatieve ontwlkkel/ngen binnen PRR 

Risico 
Binnen ons korps zijn ontwlkkelingen voorspelbaar gericht op nieuwe innovatieve 
cameratoepassingen. lnnovatieve toepassingen die in de belangstelling staan betreft onder 
andere gezichtsherkenning en slimme camerasystemen die bljvoorbeeld een eenmaal digltaal 
gemerkte verdachte in een menigte blijft volgen. 
De onderliggende technleken zijn vergelijkbaar met ANPR. Deze innovatleve systemen worden 
veelal geleverd door dezelfde fabrikanten. Het risico bestaat dat indian het korps voor 
afzonderlijke ontwlkkelingstrajecten klest de technlsche infrastructuur niet of onvoldoende word! 
afgestemd. 
Kans en effect 
De kans hierop Is gering. 
Maatregel 
Blnnen reglopolitle Rotterdam-Rijnmond de toepasslng van de te ontwikkelen technlsche 
infrastructuur voor ANPR zoveel mogelljk afstemmen op nieuwe ontwikkelingen. Door een 
besluit van de Stuurgroep lnformatle Voorzienlng Is de dienst EXO vanaf medio juni 2007 
volledlg verantwoordelijk voor Cameratoezicht en ANPR. Ook innovatieve ontwlkkelingen op 
daze terreinen zijn blj deze dienst ondergebracht. 

2.8. 7 Maatschappelijke, jurldlsche ontwlkkelingen 

Risico 
De maatschappelijke en juridische ontwikkelingen beperken de toepasslng van de ANPR
technlek doordat juridische obstakels voor wat betrefl gebruik van ANPR en bewaartermijnen 
van ANPR-data-opslag niet worden weggenomen. De privacy van burgers wordt belangrijker 
gevonden dan verdere bevelliging van het openbaar domein. In deze visie gaat men er van ult 
dat "privacy" en "veiligheid" altijd tegenover elkaar staan. 
Kans en effect 
De kans op beperking van gebruik ANPR-data is aanwezlg. Het effect is een (vee!) mlndere 
effectivitelt van de ANPR-technlek binnen opsporing voor analyse doeleinden en blj vormen van 
zware crlminaliteit of terrorisme bestljding. 
Maatregel 
Binnen regiopolitie Rotterdam-Rijnmond de toepassing van ANPR-techniek zoveel mogelljk 
transparent maken, de bestaande juridlsche mogelijkheden optimaal benulten en in de richting 
van de media actief communlceren over de toepassing van ANPR blnnen de regio, voor wat 
betreft de intenslvering van toezlcht, handhaving en opsporing op de openbare weg. 

Op strategisch en tactisch niveau een open discussie aangaan en in samenwerking met het OM 
bljdragen aan een visle onder welke voorwaarden opgeslagen ANPR-data (ouder dan 4 
maanden onder de huldlge wetgeving) voor opsporingsdoeleinden mag worden gebruikt. 
Deze discussle maakt deel uit van het ontwikkelproces en is van groot belang voor nieuwe 
ANPR-toepassingen. Samenwerking op juridisch vlak met de Erasmus Universiteit zal vorm 
worden gegeven. 
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Met name naar buiten toe collectief het standpunt uitdragen dat "privacy"en "veillgheid" in 
brede zin niet tegenover elkaar hoeven te staan is van groot belang. Slechts degenen die zich 
niet aan afgesprol<en regels houden kunnen zich in hun privacy aangetast voelen. Daar 
tegenover staat dat voor verreweg het grootste deel van de bevolking de veiligheid toeneemt. 

2.8.8 (Korps)flnanclen 
Risico 
Het beschikbare budget van het korps voor innovatieve ontwikkeling is in 2007 minder dan 
eerderwerd voorzlen. Bij een herverdeling van het budget word! aan project ANPR 2" FASE 
tardief aanzlenlijk minder toegewezen. Overschrijding van budgetten zijn in die situatie in 
verband met reeds aangegane verplichtingen mogelijk. Het Is denkbaar dat bij het uitblijvern 
van een definltieve besllssing op financieel gebled realisatle van een deal van de ANPR
plannen grote vertagingen gaan oplopen. 
Kans en effect 
De kans hierop is reeiH. Vri)wel aile innovatie projecten zullen bij een herverdeling minder 
budget toegewezen krijgen. Verantwoordelijkheid ANPR gaat volledig over naar EXO. 81) 
vermindering van het budget kan wat de ANPR-ambitie betreft, minder worden gerealiseerd dan 
in dit projectplan word! vermeld en dienen de ultvoeringstermijnen te worden verlengd. Medlo 
oktober 2007 werd financlele duldelijkheid gegeven. 
Maatregel 
Eerdere financiele toezeggingen/reserveringen aan diensthoofd EXO toelichten en flnanclele 
stand van zaken voor overdracht ANPR up to date houden. Mede om de kosten te drukken 
zoveel mogelijk samenwerken met partners. Trachten onder aanvaardbare voorwaarden 
exogene gelden voor ANPR te krljgen. Op strategisch niveau onderneemt het diensthoofd EXO 
als gemandateerd opdrachtgever de nodige stappen om voor 2007 voldoende budget 
toegewezen te krijgen. Om de flnanciele rlsico's zoveel mogelijk te beperken zal een modulaire 
aanpak worden gevolgd. Voor daadwerkelijke ultvoering zal per module steeds om 
toestemming worden gevraagd. 

2.8.9 Waterwetgeving 
Rislco 
Bij het realiseren van ANPR op de oeververbindingen binnen regiopolitie Rotterdam-Rijnmond 
kunnen we te maken krijgen met graafwerkzaamheden voor kabels en/of het plaatsen van 
portalen/palen nabij watergangen. Een vergunningaanvraag kan hiervoor noodzakelijk zijn. 
Beperkingen kunnen gelden afhankelijk van de soort watergang en het seizoen waarin 
(graaf)werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. Vertraging in de uitvoering kan optreden. 
Kans en effect 
De kans hierop is aanwezlg. Een deal van de uitvoeringswerkzaamheden kan wat planning 
aangaat vallen in een periode waarin beperkingen gelden en geen vergunningen worden 
verleend. 
Maatregel 
Bij de gunning aan bedrijven blj de offertebeoordellng rekenlng houden met de gekozen 
techniek in relatie tot noodzakelljke graafwerkzaamheden nabij watergangen en de benodigde 
vergunningen. 
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3 OPZET VAN HET PROJECT ANPR 2• FASE 

3.1 Algemeen 
In de "Project ANPR 2• FASE" word! tot 31 maart 2008 ultgegaan van een ultbreldlng van het 
ANPR-gebrulk blnnen polltle Rotterdam-Rijnmond. 

De eventuele verdere toepassing van de ANPR-technlek rlcht de focus voor zover nu bekend 
op: 
1 

2 

3 

4 

ANPR-techniek (statisch-cameratoezicht) toepassen op de oeververbindlngen binnen de 
stad Rotterdam en de opvolglng bij "ANPR-hits" effectief en efficient organlseren. Het 
betreft hler de Maastunnel, de Wlllembrug en de Erasmusbrug; 
In samenwerklng met de Zeehavenpolltie starten met het polltioneel gevoellge gabled 
Botlek op blj voorkeur mlnlmaal twee locaties bevelllgen mlddels (statlsche) lnzet van 
ANPR-technlek (ultbreidlng locatles naar Project ANPR 3• fase in 2008); 
Een "cameratoezlchtgebled" verder bevelllgen met ANPR-camera's (voorbeeld "ring of 
steel Londen" waarblj de voorkeur ult gaat naar omgevlng Centraal Station (A-Iocatie). 
lndlen flnancleel in fase 2 mogelijk ultbreldlng van ANPR-moblel zowel in herkenbare 
polltievoertulgen binnen EXO als creatleve ANPR-toepasslngen voor bijvoorbeeld hat 
proces Opsporlng. 

3.2 lnleidlng • Strategie verdere toepassing ANPR-technlek project ANPR 2• FASE 

In hetjaar 2007 richt lnzet van ANPR blnnen politle Rotterdam-Rijnmond zich nog hoofdzakelljk 
op ANPR-controles, waarblj het zich heeft bewezen als efficient en effectlef middel met name 
voor handhaving, maar ook voor opsporlng. 

Voor de resultaten in 2006 word! verwezen naar "Project ANPR Tussenrapporlage 2006" bijlage C. 

3.2.1 Strategie ANPR-gebruik 

Binnen politie Rotterdam-Rijnmond Is voor 2007 overwegend gekozen voor de toe passing van 
ANPR blj directe controles waarblj het als selectiemlddel dlende. Daze toepassing was zeer 
succesvol. Een klelne 4% van de automobillsten werd gericht gecontroleerd en afgehandeld. 
Terugkijkend naar 2006 betekende dit dat lets meer dan 96% (470.000 overwegend 
autobilisten) niet onnodig werd lastlggevallen. 

Voor deze vorm van ANPR-gebruik werd binnen politie Rotterdam-Rijnmond een 
prlvacyreglement ontworpen. Dlt reglement werd ondertekend door de korpsbeheerder en nadat 
het CBP werd gehoord inmlddels vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant. 

In 2007 zal blnnen ons korps het accent gerlcht zijn op ultbrelding van het aantal ANPR
controles middels dlrecte handhaving. Buiten de aanschaf en het ter beschikklng stellen van 
ANPR-apparatuur vanuit het project zullen de "ANPR-controles" at dan nletln samenwerklng 
met andere overheidspartners georganlseerd worden vanuit de dienst EXO, vooralsnog de 
afdeling Verkeerspolitle. Gestimuleerd zal worden dat ook de Gemeentell)ke Belaslingdiensten 
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van de buitengemeenten deel kunnen gaan nemen aan geplande ANPR-controles binnen hun 
grondgebied. Zij krljgen daarmee dezelfde mogelljkheden aangeboden als de 
Gemeentebelastingen Rotterdam. Dit zonder inzet van extra politlepersoneel of grote 
lnspanningen voor politie Rotterdam-Rijnmond. 

Medio juni 2007 zal in het kader van een pilot een aanvang worden gemaakt met het inzetten 
van de speciaal ingerichte "ANPR-bus" . Dit in eerste aanleg ten behoeve van het proces 
Opsporing (districtelijk) en het proces Wijkpolitie. Met nadruk wordt gesteld dat in eerste aanleg 
deze" ANPR-bus" niet bedoeld is voor inzet zoals bijvoorbeeld door STO-RR D. Deze inzet is 
wei mogelijk maar doorhet multlfunctionele gebruik (onherkenbaar voertuigl herkenbaar 
polltievoertuig) is er sprake van een verhoogd afbreukrlslco. De lnzet van de "ANPR-bus" word! 
georganiseerd vanult de dienst EXO, vooralsnog de Verkeerspolitie. Er is bij de inrichting van 
de ANPR-bus sprake van een eerste opzet en naar aanleidlng van operationeel gebruik zijn 
verzoeken om zaken aan te passen te verwachten. 

3.2.2. Structureel gebruik en verzamelen ANPR data 

Er werd tot op heden nauwelljks gebruik gemaakt van opgeslagen ANPR-data voor 
operationele analyses. Dit had ook nauwelijks zin, omdat ANPR-data nog onvoldoende 
gestructureerd werd verzameld. 

Medio december 2007 word! voor statlstische doelelnden een aanvang gemaakt met het 
structureel verzamelen en analyseren van ANPR-data bij de Maastunnel. Deze tunnel is dan 
voorzien van 4 statlsche ANPR-camera's welke het verkeer van en naar beide oevers 24 uur 
per dag, 7 dagen in de week vastleggen. Gestreefd wordt nog in 2007 de uitbrelding met 
statische ANPR-camera's te realiseren op de Willemsbrug en de Erasmusbrug, gevolgd in 2008 
door 2 locaties in de Botlek. 

Bij het structureel opslaan en verzamelen van ANPR-data met een' bewaartermljn Ianger dan 4 
maanden zal mogelijk een jurldische (privacy) discussie onstaan. Vanuit politieperspectief is het 
noodzakelijk ANPR-data ten minste 1 jaar te mogen bewaren en onder voorwaarden te 
gebruiken. In samenwerking met het OM en de wetgever dienen regels te worden opgesteld 
wanneer opgeslagen ANPR-data ouder dan 4 maanden in (voorbereidende) 
opsporingsonderzoeken mag worden gebruikt. 

3.3 Visie 
De regionale visie voor de toepassing van de ANPR-techniek komt overeen met de Engelse 
visle: 
"denying criminals the use of the roads" en stond oak al vermeld in het eerste projectplan. 

Vo/ledigheidshalve wordt deze visie hieronder nogmaa/s weergegeven. 

Deze visie past in de filosofie: hoe krijgen we mensen die het met wetten en regels nlet al te 
nauw nemen beter in beeld, met zo min mogelljk hinder voor bonafide weggebruikers. Met 
gerlchte controles kan worden bewerkstelligd dat in het controlegebied structureel toezicht en 
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handhavingsactiviteiten plaats vinden, waardoor criminaliteit wordt voorkomen of opgespoord. 
Hierdoor maakt de overheid, waaronder de politle het (potentiele) criminelen lastiger als zij 
gebruik gaan maken van motorvoertuigen op de openbare weg. Engels onderzoek toont een 
sterk verband tussen autocriminallteit en ander ernstiger crlminaliteit, lets dat naar verwachting 
in algemene zin ook in Nederland opgaat. 

Het gebruik van ANPR-technlek is een aanvulling op het al bestaande cameratoezicht waarmee 
extra signalerlngscapaciteit wordt georganiseerd. Hierdoor wordt een Input gegeven voor de 
informatiegestuurde pol/tie. Bestaande informatie kan sneller operationeel worden gemaakt 
waardoor de politlefunctionaris op straat meer resultaatgericht kan gaan werken. Het gebruik 
van ANPR-techniek kan passen in de convenantafspraken met Binnenlandse Zaken om het 
toezicht en de handhaving te lntensiveren. De lmplementatie kan ook van betekenis zijn voor de 
convenantafspraken "verbeteren van doelmatigheld" en "versterking van de algemene 
criminauteltsbestrijding" 
Als zodanig vormt het ANPR-middel een prima aanvulling binnen het arsenaal van de 
processen toezicht, opsporing en handhaving. 

3.4 lnzet 

De toepasslng van de ANPR apparatuur gedurende project ANPR 25 FASE word! gestuurd 
door de stuurgroep ANPR in nauw overleg met MT EXO. In deze 2• fase zal zoveel mogelljk 
diversiteit in de "polltie-inzet" worden gebracht in zoveel mogelljke werkprocessen tenelnde het 
rendement en de hlermee samenhangende (organlsatorische) gevolgen verder In kaart te 
brengen. Hierbij zal een zuiver po/11/e/e inzet (PAPOS, OBM, veelplegers, verkeer, onverzekerd 
rljden, gestolen motorvoertulgen I kentekenplaten en aandachtvestigingen) worden 
onderscheiden van de inzet met de partners. 

3.5 Toepassingsvormen 
Er zijn verschlllende manieren om tot "captures" te komen. Allemaal hebben ze Mn ding 
gemeen: 
"Het optisch inlezen geschiedt met een camera.". 

De toepassingsvormen zijn: 
a. Het benutten van bestaande vaste camerasystemen (fixed camera's); 
b. Het benutten van mobiele camera's (rijdend scannen); 
c. Het benutten van semi-mobiele camera's (verplaatsbaar, maar wei statisch scannen); 
d. combinaties van a), b) en c). 

Ad a) Hierbij kan worden gedacht aan de camera's in cameratoezlcht gebieden, trajectcontrole 
camera's, snelheids I roodlicht camera's etc .. Een combinatle met ANPR vereist, voor het goed 
en betrouwbaar uitlezen van kentekens, een vaste installing van de toezichtcamera. Ult 
onderzoek In Engeland is gebleken dat aparte ANPR-camera's de beste resultaten geven. 
Ad b) Dit is de toepassing die door Rotterdam- Rijnmond is getest in de pilot. Het betreft een 
toepassing die in de gehele regio mobiel kan worden ingezet. 
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Ad c) Dit Is de toepassing van de huidige Catch Ken zoals thans door het KLPD gebrulkt word!. 
Er word! positie gekozen op een locatie waar men het systeem in of buiten een auto opbouwt, 
waarna gescand kan worden. Voor deze werkwijze worden ook de ANPR-auto's van ons korps 
gebrulkt. De moblele ANPR-fllghtcase kan eveneens voor deze werkwijze worden lngezet. 
Ad d) Een comblnatle van daze toepassingen geeft zeer vee! gebruiksmogelljkheden waarblj 
gezorgd kan worden dat hele gebleden door ANPR afgedekt kunnen worden. Een comblnatie 
met EXO CT lijkt ldeaal om de opvolgorganlsatie na een hit optimaal te ondersteunen. 

Het scannen van kentekens (captures) met ANPR kan worden onderschelden In: 
• Een registratie ("hit") waar direct opvolglng word! gepleegd (staande houden); 
• Een registratie ("hif') waar indirect opvolglng word! gepleegd. De gegevens van herkenning 

op plaats en tljd worden later of In samenhang met andere gegevens gebruikt; 
• Reglstratie die geen hit Is maar op een later tijdstip wei gebruikt kan worden en dan tot 

informatie en I of indirecte opvolglng kunnen lelden 

Vormen van lndlrecte opvolging kunnen zijn: 
Gebrulk van de vastgelegde gegevens In voorbereidende, lopende en/of latere 
opsporlngsonderzoeken, in strateglsche en tactische crimlnallteltsbeeid analyse en op 
beleidsthema's. 

Opmerking: Met "captures" word/ bedoefd aile ingescande ken/ekens. 

22 



3.6 Scenario's in gebruik tijdens de projectfase 

De keuze van voornoemde toepasslngsmogelljkheden Is afhankelljk van de doelstelllngen van 
de gebruikersorganlsatle. Tijdens dlt project ANPR zE FASE zal een zo breed mogelljke 

. hoeveelheid toepassingmogelijkheden verder worden ultgetest, met het accent op zulver 
polltleel gebled, maar ook in samenwerking met andere overheidspartners. Bij de inzet van 
ANPR kan gedacht worden aan de volgende scenario's: 

1. Het scoren van hits met dlrecte inzet al dan nlet In samenwerking met controlepartners, 
om zo de omgeving te Iaten zien dat daadwerkelljk gehandhaafd en opgespoord wordt. 
Samenwerklng met partners zoals de belastlngsdienst draagt blj tot een geloofwaardiger 
overheid. 

2. Het onder toezlcht krljgen van rislcogebieden zodat bekend Is wie erin- en uitgaat. Dit 
kan met directe en indirecte opvolging. Dlt is gerlcht op patroonherkenning of om 
"ongenode subjecten" aan de grens van he! gebled al tegen te houden I te Iaten merken dat 
ze in de galen worden gehouden. Voorbeelden van rislcogebieden zijn bedrijfsterrelnen, het 
havengebied, een "onveilige wijk of een deelgebied daarvan" of laag besurveilleerde 
uitgestrekte gebieden. 

3. Het toezicht op drukke verbindingswegen die gebleden ontslulten dan wei toegankelljk 
maken, los van het predikaat risicogebled. Dlt betreft meer lndirecte opvolging. Deze 
"captures" kunnen naar behoefte gebrulkt worden bij analyses voor onder meer opsporing. 

4. Het gericht inzetten in he! kader van vooraf benoemde targets binnen opsporing en 
handhaving (bijv. gerlcht werken op veelplegers of executabele vonnlssen). Dit is meer 
gericht op directs opvolging. 

5. Het gerlcht inzetten blj evenementen of calamiteiten. 

Andere inzetcombinatles zljn denkbaar. Belangrljk Is bij het inzetten van een ANPR heldere en 
meetbare doelen voor ogen te hebben met een duidelijke afbakenlng van die doelen en/of 
doelgroepen. 
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4 PROJECTORGANISATIE 

Project ANPR 2e,FASE wordt namens de ultgevoerd 
onder verantwoordelijkheld van de projectmanager ANPR, •••r. De projectmanager en de pro)ectleider overleggen regelmatlg. Algemeen 
projectlelder ANPR is met als plaatsvervanger t~~~llliill.lil. 
Tljdens ANPR 2E FASE blijft de Stuurgroep ANPR in functie. 

De proceseigenaren binnen ons korps hebben voor de Stuurgroep ANPR vertegenwoordigers 
aangesteld. 

De stuurgroep ANPR bestaat uit onderstaande !eden: 

Pro)ectmanager AN PR 

Pro)ectleider 
Plv Projectleider 
Proces DHV 
Proces Opsporlng 
Proces Wijkpolitie 
Proces lnformatiesturing 
RRD 
DRI 
Projeotseoretaris 

Op uitnodlg!ng afhankelijk van de te hA!mr.•k••n onderwerpen kunnen uitgenodigd worden: 
EXOCT 
BBZ 
EXO 
EXO 
Zuid-Holland-Zuld 

Onder verantwoordelijkheid van de projectleider zullen de deelprojecten functioneren. 

Omdat ANPR al geruimte tijd operatloneel word! ingezet worden zoveel mogelljk 
werkzaamheden blnnen bestaande dienstonderdelen als ANPR-taakaccent ondergebracht. Dit 
doet recht aan de gegroeide bestaande sltuatie en maakt de overdracht bij beeindiging van 
project ANPR eenvoudiger. 

Project ANPR (2• fase gevolg In 2008 door de 3• lase) zal in zljn huidige vorm tot 31 december 
2008 worden voorgezet. Daarna komt de verantwoordelijkheld voor de doorontwikkeling in 
eerste aanleg blnnen de dlenst EXO te liggen. 
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4.1 Stuurgroep ANPR 
De stuurgroep ANPR stuurt de inzet op hoofdlijnen. De stuurgroep bewaakt de projectdoelen, 
de organisatiebelangen, de voortgang van het project en stelt prioriteiten. De projectleider 
brengt voorstellen inter besluitvorming en rapporteert over de voortgang. Projectmanager en 
projectleider vormen het contactpunt met de SIV. De stuurgroep ANPR komt 1 x per 8 weken 
bljeen. 

4.2 Opdrachtnemer 
De projectmanager ANPR (diensthoofd EXO) Is verantwoordelljk voor het uitelndelijk reallseren 
van het projectresultaat zoals het Is vastgelegd in dit projectplan. Hij is verantwoordelijk voor de 
EXO personele inzet en MT afstemming. De projectlelder en de projectmanager overleggen 
zoveel mogelijk driewekelijks over de voortgang van het project. 

4.3 Projectleider 
De projectleider is verantwoordelljk voor het realiseren van het projectresultaat. 
Hij rich! de projectorganisatie in en geeft In samenwerking met het lijnmanagement van EXO 
Ieiding aan de deelprojectleidersltaakveldhouders. 
Hij maakt afspraken over de te reallseren projectresultaten. 
Hij is mede aanspreekpunt voor de realisatie, zowel richting het korps als rlchting EXO. 
Neemt op aanvraag deel a an landelijk ANPR-overleg. 
Stimuleert in het kader van co-creatie zoveel mogelijk de ANPR doorontwikkeling in 
samenwerking met Amsterdam-Amstelland en het KLPD waarbij van VTS Politie Nederland een 
ondersteunende rol word! gevraagd. 

4.4 Deelprojectlelder 

De deelprojectleider leidt het deelproject. Hlj organlseert het deelproject , rapporteert aan de 
projectleider en verdeelt de taken en actlviteiten voor de projectuitvoering. Vooralsnog is er 
aileen sprake van het deelproject Techniek (Barging ANPR). Op andere deelgebleden zal 
aileen indien nodig een deelproject worden opgestart en een deelprojectplan worden opgesteld. 

4.5 Projectsecretaris 
De projectsecretaris is onder verantwoordelijkheid van de projectleider het organisatorische 
aanspreekpunt voor aile projectleden. Hij draagt zorg voor het projectarchief. Hij verzorgt de 
verslaglegging van de stuurgroep, ondersteunt de projectleider en de deelprojectleiders. Hij 
organiseert bljeenkomsten en verspreidt de agenda en vergaderstukken. 
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4.6 Projectlelders /Deelprojectleiders I taakaccenthouders met indicatle 
tljdsbesteding 

Als projectmanager ANPR fungee~··••••'> metals 
plaatsvervanger ........ 
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(fulltlme) 

1520 

(fulltime) 

(indicatle 48u nodig) 

reguliere 
werkzaamheden 

Taakaccent binnen 
reguliere 

werkzaamheden 

(50% netto tijd) 



Aanspreekpunt privacy 

Aanspreekpunt juridische ~-~~ 
zaken 

Aanspreekpunt 
veredeling en 
beschikbaar stellen 
ANPR-data 
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RIO personeel 

EXO-BoBo 

(zie plv projectleider) 

i 
regullere 

·werkzaamheden 

(indicatie 315u nodig) 

Ondersteuning 
communicatie 

centraal 
aangevraagd. 

binnen 
reguliere 

werkzaamheden 

reguliere 
werkzaamheden 

belden 50% van hun 
werktijd 

werkzaamheden 
indlen nodig. 



4.7 De belangrljkste taken per aandachtsveld/deelproject: 

1 ANPR-mobiel: Het coordineren en ondersteunen van het gebrulk van de ANPR-techniek 
in de districten, processen en/of diensten, gericht op een breed toepasslngsgebled met de 
beschikbare ANPR-middelen, door het ter beschikking stellen van ANPR-operators en 
ANPR-auto's, alsmede het organiseren van interceptieteams. Het prioriteren en plannen van 
ANPR-aanvragen alsmede het zoveel mogelljk gelijkelijk verdeleri van de beschikbare 
capaclteit over de aanvragers. Het beheren van de mobiele ANPR-apparatuur. Het voor het 
operationeelln gebruik nemen testen van ANPR-updates en camera's. 

2 Cameratoezicht en ANPR-toepasslngen: In samenwerking met project ANPR 2• FASE 
realiseren van een statische ANPR-techniek toepassing in een camerabewaklngsgebied. 
Het inrichten van een statische post voor analyse doeleinden in een politieel gevoelig 
gebied. Het beheren van de statlsche ANPR-units. 

3 Deelproject Techniek (Borglng ANPR): In afstemming met de landell]ke ontwlkkelingen 
op technisch gabled (ISC - Landelijke dataserver) ontwikkelen en realiseren van een 
technlsche infrastructuur voor optimaal gebruik van ANPR-data binnen de regiopolitie 
Rotterdam-Rijnmond metals doel de opslag van ANPR-data en he! verzekeren van een 
vellig gebruik hiervan door gebruikers. Het deelproject Techniek omvat op technisch terrain 
de deelprojecten ANPR en Cameratoezicht & ANPR- toepassingen alsmede innovatieve 
ontWikkellngen op technlsch gabled. 

4 Organisatie-afstemmlng en lnformatiehuishoudlng: Het bevorderen van effectief en 
efficient ANPR gebruik blnnen de politleregio Rotterdam-Ri]nmond. Het In kaart brengen van 
de gevolgen voor de werkprocessen en komen tot een eenduidige werkwijze, onder andere 
door het ontwikkelen van lnterceptiestructuren en opvolgscenarlo's bij directe en indirecte 
ANPR-hlts. Advlseren over de organlsatie-aanpasslngen om een blijvend effectief en 
efficient ANPR-gebruik te garanderen. Het adviseren over de organisatie en coi:irdinatle van 
een adequate backoffice. Mede zorg dragen voor valide onderllggende informatiebestanden. 

5 Communicatie: Het in- en extern actief communiceren over de toepassing van ANPR 
blnnen politie Rotterdam-Rijnmond, al dan niet in samenwerking met controle partners. Het 
(Iaten) beheren en onderhouden van de ANPR PIT-site. 

6 Jurldlsche Afstemming: Het in afstemming met de landelijke ontwikkelllngen voor nleuwe 
toepassingen ontwerpen van een Prlvacyreglement ANPR. Het vooraf toetsen van de 
toepassingsmogelijkheden van nleuwe onderliggende ANPR- informatlebestanden. Het 
opzetten van juridlsche ondersteuning door de Erasmus Unlversiteit. In samenwerking met 
het OM werken aan voorstellen onder welke voorwaarden ANPR·data in 
opsporingsonderzoeken mag worden gebruikt. Indian nodlg meewerken aan het doen van 
voorstellen voor wijzigingen in wet- en regelgeving. 

7 Opleldlngen & lnnovatleve ontwlkkelingen: Het in samenwerking met Jeveranclers 
organiseren van theoretische ANPR-opleidlngen die nodig zijn voor een efficient en effectlef 
gebruik van ANPR. Het organiseren en ultvoeren van de praktljkopleidingen ANPR. 
Het mede ontwikkelen van innovatleve ANPR-toepassingen. 

8 P&O: Draagt zorg voor de personele aspecten binnen Project ANPR. 
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5 HOOFOACTIVITEITEN 2007 

lin 2007 worden op ANPR·gebied blnnen polltie Rotterdam-Rijnmond de navolgende activltelten 
ondernomen: 

• In heel 2007 structurale voorzetting van ANPR-controles in de regio al dan nlet in 
samenwerklng met andere overheldspartners; 

• Binnen polltie Rotterdam·Rijnmond zal intern een ANPR-opleidlng (moblel ANPR) 
worden ontwikkeld. Deze praktijkgerlchte ANPR-opleiding zal worden gegeven door de 
senior ANPR-operators binnen de dienst EXO; 

• In 2007 worden de operationeel inzetbare ANPR-operators binnen de dienst EXO 
aanzienlljk uitgebreid (aantal in overleg met MT-EXO); 

• In het laatste kwartaal 2007 worden 5 reeds ingebruik zijnde politievoertuigen binnen 
de dlenst EXO voorzien van ANPR·apparatuur. 

• In 2007 wordt In samenwerking met ISC-Zuld-West uitvoering geven aan het realiseren 
van de technlsche lnfrastructuur met daarbij behorende het plaatsen van 4-statlsche 
ANPR-camera's aan de noordzijde van de Maastunnel - operationeel medio december 
2007; 

• Reallseren van een lijdelijke ANPR front/backofflce waardoor het mogelijk wordt dat de 
hits van de vaste ANPR-camera's bij de Maastunnel direct uitgelezen kunnen worden 
bij Cameratoezicht aan de Maastunnel; 

• De ANPR·fllghtcase vervangen door een vaste ANPR-PC direct aangesloten op hat 
netwerk, waardoor het tijdelijk gebrulk van CCTV -camera's voor ANPR-doeleinden 
mogelijk blijft; 

• Ontwikkelen van landelijke ANPR-standaards In samenwerking met andere 
polltiereglo's en het KLPD. 

• Per 1 januari 2008 Is de tijdelijke ANPR front/backoffice omgezet naar een structurale 
netwerk-basisvoorziening; 

• Bevorderen dat binnen RIO (EXO) In 2007 structureel een Regionaal ANPR Data 
Center (RADC) operatloneel is; 

• Het beheer van hotlists, de opgeslagen kentekens en he! toewljzen van ANPR·data aan 
ANPR-auto's en statische ANPR-camera's is georganiseerd en overgedragen aan RIO 
(EXO- RADC); 

• Onderzoek naar verder samenwerklng met andere overheidsdiensten met betrekking 
tot vergelijking van ANPR-databestanden; 

• In samenwerking met de RIO en de Zeehavenpolitie zullen in de Botlek minimaal twee 
geschikte ANPR-Iocaties worden ultgezocht om de verkeersvervoersstromen vast te 
leggen. Dit betreft in eerste aanleg de Botlektunnel en de Beneluxtunnel. 
PI D's met een offerle zullen in 2007 worden geproduceerd. In de tweede helft van 2007 
zullen de eerste stappen worden gezet voor wat betreft de planvormlng met a is doel he! 
plaatsen van ANPR camera's in een CCTV-gebied, waarblj In eerste aanleg word! 
gedacht aan de omgeving Centraal Station te Rotterdam (A-Iocatie). Realisatie medio 
2008. Een PID met een offerle word! bij voorkeur in 2007 geproduceerd. 

• In samenwerking met de RIO worden in 2007 de eerste stappen gezet voor de 
ontwikkeling van een ANPR·analyseprogramma. Een werkgroep is hiertoe opgericht. 
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Realiasatle van een specifiek ANPR-analyseprogramma wordt op z'n vroegst voorzien 
in 2008. 

• Het Iaten opstellen van een PID met offerle voor het plaatsen van statische ANPR
camera's op de Willemsbrug met als streven operationeel in het laatste kwartaal van 
2007; 

• Het Iaten opstellen van een PID met offerle voor het plaatsen van statische ANPR
camera's op de Erasmusbrug metals streven operationeel in het laatste kwartaal van 
2007; 

• Medlo juli 2007 realiseren dat de ANPR-bus (Mercedes Sprinter) in beheer blj de dienst 
EXO ingebruik word! genomen met daarbij in het laatste kwartaal van 2007 een 
gebrulkers-evaluatie; 

• Uiterlijk in het 4• kwartaal van 2007 wordt vanaf het politlenetwerk draadloze ANPR
data ultwisseling (middels bevelligde Wifi-verblndlngen) met mobiele ANPR-auto's van 
de dienst EXO aan de Boezembocht gerealiseerd; 

• In 2007 zullen creatieve draadloze toepasslngen van ANPR voor het proces Opsporlng 
worden onderzocht en indien het past binnen het beschikbare budget worden 
gereallseerd; 

• In 2007 zal voor de doorontwikkeling van ANPR zoveel mogelijk worden samengewerkt 
met Amsterdam-Amstelland en het KLPD (co-creatie) in afstemming met verdere 
landelijke ontwikkelingen; 

• Voor de eventueel benodigde aanpasslng van Wet-en Regelgeving voor het verder 
gebrulk van ANPR zullen vanuit project ANPR blnnen polltie Rotterdam-Rijnmond 
actlvlteiten worden ondernomen, onder andere In samenwerking met BBZ, he! 
Openbaar Ministerle en de Erasmusunlversitelt om jurldlsche knelpunten in beeld te 
brengen en Indian nodlg wljzigingen voor te stellen; 

• Vanuit project ANPR zal worden meegewerkt aan de lnbedding van ANPR binnen de 
nodale orientatie en bij "lnformatie gestuurd werken". 

• Medio december 2007zal zoveel mogelijk overdracht van aile operatlonele ANPR
werkzaamheden naar de lijn van de betrokken dlensten binnen ons korps plaatsvinden. 

30 



5.1 Kwaliteitsbeheerslng en controle 

De toepassing van ANPR bevindt zich blnnen politie Nederland nog steeds in de 
ontwikkelingsfase. Na een positieve beslissing van de Raad van Hoofdcommissarissen meldo 
augustus 2007, word! verwacht dat pas in 2008 een landelijk project ANPR zal worden 
opgestart. Vanuit VTS Nederland is men voornemens in 2007 een ANPR-projectbrief te 
produceren gevolgd door een (gezien de huidige stand van zaken overbodige) business case. 

Het jaar 2007 wordt binnen politie Rotterdam-Rijnmond ultdrukkelijk gezien a is een verder 
doorontwikkeltraject. Wei zullen ANPR-werkzaamheden zoveel mogelijk structureel binrien de 
belrokken diensten binnen politle Rotterdam-Rijnmond in de lijn worden ondergebracht. 

Kwalileilsinstrumenten die de effectiviteit van de inzet van deze technlek meten dienen lopende 
het ANPR-traject te worden ontwikkeld en toegepast. 
Het project zal: 

1 Adviseren over wanneer en op welk gebied de ANPR-techniek mag worden toegepast; 
2 Adviseren over wanneer en op welk gebied de combinatie Cameratoezicht/CCTV & 

ANPR mag worden toegepast; 
3 Op hoofdlljnen de organisatorische aspecten en de gevolgen voor de 

lnformatiehuishouding beschrljven; 

Er worden procesbeschrijvingen gemaakt, zonodig ondersteund door checklists. 

De technlsche producten (deelproject Borging Techniek) zulien voldoen aan de landelijke 
standaards van het ISC I CIP. Wat de aanschaf van hard- en software betreft, word! voor zover 
deze op het netwerk van politieregio Rotterdam-RI]nmond worden gepiaatst, overleg gepleegd 
met en toestemming gevraagd aan het ISC. Deze toestemming zal veelal pas worden verleend 
na een testtraject. 

Voor de operationele inzet van ANPR zijn inmiddels bij een "hit" voor de controlerende collega's 
afhandelingsscenario's ontwikkeld. Hiermee word! beoogd afhankelijk van de "soorf' hit de 
benodlgde opvolglngsacties te structureren. De doelstelling is om eenduidigheld van werken te 
berelken en daarmee de kwaliteit bij de toepassing van kentekenplaatherkenning te borgen. De 
afhandelingsscenario's worden vanaf februari 2007 up to date gehouden en vanaf medio juni 
2007 op PIT gepubllceerd. 

Een draaiboek I presentatie voor het organiseren van grootschalige ANPR controles al dan niet 
met controlepartners is inmiddels binnen de Verkeerspolitie ontwikkeld. Hlerin wordt met name 
aandacht besteed aan de veillgheldsaspecten. Een concept draalboek zal als voorbeeld op de 
PIT -site worden geplaatst. 

5.2 Voortgangscontrole en rapportage 

Er is een wekelijks projectoverleg dat zich bezighoudt met de voortgangsbewaklng. Blnnen de 
verschillende deelprojectenltaakvelden vinden optionee! naar behoefte werkbesprekingen 
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pleats. 
Driewekelijks koppel! de projectlelder de stand van zaken terug aan de projectmanager. 

De stuurgroep ANPR komi ca 1 x per 8 waken bijeen. Rapportage gebeurt op hoofdlijnen en 
onder verantwoordelijkheid van de projectmanager. Naar behoefte zal de projectmanager de 
tussentijdse resultaten, de stand van zaken en de eventuele beslispunten voorleggen aan de 
korpslelding. De projectmanager informeert de directeur bedrijfsvoering over de operalionele en 
andere resultaten van het ANPR project. De flnanciele voortgangsrapportage (met name 
budgetuitputting) wordt verzorgd door het centrale bureau Flnanclen (FB) metals 
aanspreekpunt Jan de Leeuw van Weenen. 

5.3 Documentatie 
De tussen- en eindrapporten die worden geproduceerd door het project zullen dlgitaal worden 
gearchiveerd op het projectarchief op de fileserver van de regie "0:\Projecten\ANPR". Het 
papleren projectarchief word! na afronding van het project en schoning overgedragen aan de 
dlenst EXO. 
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6. FINANCII:N 

In verband met de financiale situatie in ons korps (herprioritering projectgelden 2007) dienen de 
aangegane verpllchtlngen voortvloelend uit 2006 grotendeels uit het budget voor 2007 te 
worden gefinancieerd. Eerdere afspraken van budgetoverheveling voor project ANPR van 2006 
naar 2007 is komen te vervallen (budgetoverheveling bedroeg circa 400.000 euro). 

He! traject wat de herprioritering en het overhevelen van projectgelden naar de dlenst EXO 
betreft heeft gelopen vanaf april2007. Pas op dinsdag 9 oktober 2007 volgde financiele 
duidelijkheid. 

In overleg met he! diensthoofd EXO werden vanaf april 2007 voor het project ANPR aileen 
lopende zaken waarvoor in een eerder stadium verplichtingen zijn aangegaan voorgezet. Dit 
betrof onder andere he! lopende traject met de ANPR-bus, het plaatsen van fixed ANPR
camera's bij de Maastunnel met de daarbij behorende aanpassing van de lnfrastructuur en het 
inrichten van een (tijdelijke) backoffice ANPR. 

De nieuwe financiale situatie maakte het noodzakelijk het projectplan ANPR 2• lase voor 2007 
a an te passen. De verwachting is dat gezien een deel van de plannen in 2007 niet meer kan 
worden verwezelljkt en zal moeten worden doorgeschoven naar 2008 (gewljzigde einddatum 
ANPR 2• fase 31 maar! 2008). Dit betreft voornamelijk werkzaamheden binnen het deelproject 
Barging Techniek. 

Budget Project ANPR 2• fase (sltuatie 10 oktober 2007) 

In overleg met he! diensthoofd EXO werd het projectplan ANPR 2• fase aangepast voor een 
totaal bedrag van 400.000 euro (300.000 euro investering en 100.000 euro exploitatie). 

Opmerking: 

Binnen hat project ANPR zal zovea/ mogelijk een modu/aire aanpak worden doorgevoerd, 
waarbij steeds toestemming voor uitvoering zal worden gevraagd. Financii!le ris/co's worden 
hierdoor zoveel mogelijk voorkomen. Oil modu/aire aanpak betrefl met name het p/aatsen van 
fixed ANPR-camera's op vaste locaties met noodzakelijke aanpassingen van de infrastructuur. 
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7 VERANTWOORDING EN OVERDRACHT 

7.1 Certificatie 
De eindrapportage (overdracht) van he! project word! ter certificering aangeboden aan de 
opdrachtgever. 

7.2 Projectafsluitlng 
Het project word! afgesloten zodra: 

• de resultaten en openstaande activiteiten zi)n overgedragen aan en geaccepteerd door een 
opvolgend project en I of de lijnorganlsatie; 

• de opdrachtgever de projectmanager en de projectlelders decharge heeft verleend voor he! 
project. 
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BIJLAGE· B Organigram Project ANPR 2• fase - deelprojecten/taakvelden 
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Bljlage C. lnvoegen Tussenrapportage 2006 
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