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1 SAMENVATTING 
Automatic Number Plate Recognition (ANPR) is een techniek waarmee een camera met 
onderliggende intelligente software op straat mobiel of statisch kentekens scant en deze 
kentekens direct match! met kentekens in een bestand, een hotlist. Hierbij kan direct of indirect 
worden gereageerd op een "hit". De verzamelde data van gescande kentekens en bijbehorende 
toto's (hits en no-hits = de "captures") kunnen later ook worden geanalyseerd en veredeld. 

Het algemeen doel bij de verdere toepassing van de van de ANPR-techniek is het veiliger 
maken van het publieke domein door het beperken van het gebruik van de openbare weg door 
criminelen casu quo het verhogen van de pakkans van criminelen/overtreders die gebruik 
maken van de openbare weg. Uit de Engelse voorlopers van het ANPR project: "denying 
criminals the use of the roads". 

Oil plan beschrijft wat er in lase 3 van het project ANPR gaat gebeuren en wat voor een deel al 
is gerealiseerd, voortbordurend op de resultaten van fase 1 en 2. Met fase 3 word! het project 
afgesloten. De activiteiten lopen door tot en met maart 2009. Niet alles rondom ANPR is dan 
afgerond, maar datgene wat er nog ligt wordt overgedragen aan de lijn. 

In concreto bestaat de opdracht voor fase 3 uit: 
1. lnstalleer ANPR camera's in het Botlekgebied op 7 locaties en op de Brienenoordbrug; 
2. Onderzoek de mogelijkheden en sluit vervolgens de door de gemeente aan te leggen 

milieucamera's aan (10 a 121ocaties); 
3. Onderzoek de technische haalbaarheid en sluit vervolgens de circa 300 camera's van 

Vialis (dS+V) aan; 
4. Ontwikkel verdere gebruiksmogelijkheden en ondersteun enkele pilots (Opsporing 2x, 

Wijkpolitie); 
5. Stem af met andere interne en externe partijen, breng de ontwikkelde expertise omtrent 

ANPR in in lopende trajecten. Voorbeelden zijn: deelnemen aan overleg met en 
adviseren aan Way in Motion, stadstoezlcht, OM, RIO- RADO, EXO, Gemeente 
Rotterdam; 

6. Ontwikkel een GIS georienteerd bevragingstool op basis vim Business Objects 
(zoekvraag hulpmiddel, ZVH); 

7. Hecht enkele openstaande activitetten ult lase 2 at en draag alles over aan de 
lijnorganisatie. 

De financien voor het project, inclusief de eerdere projectfasen, zien er als volgt 
uit: 

Toegekend budget fase 1, 2 en 3 
Realisatie voorgaande jaren DRI en EX 
Realisatie 2008 op narap cljfers 
Benodlgd budget 2008 
Benodigd budget 2009 

Sal do ( overschot) 

Schattlng onderhoudskosten 

lnvesterlng 
€3.322.000 

€92.250 
€ 1.014.382 

€690.000 
€ 1.475.000 

3 

Exploitatle 
€ 857.500 
€ 135.599 

€53.957 
€216.000 
€254.000 

€ 100.000 

Totaal 
€4.179.500 

€227.849 
€ 1.068.339 

€906.000 
€ 1.729.000 

vanaf 1-10-B, nog verwacht 

2009, buiten projectbudget 



2 INLEIDING 

2.1 Algemeen 

Automatic Number Plate Recognition (ANPR) is een techniek waarmee een camera met 
onderliggende intelligente software op straat mobiel of statisch kentekens scant en deze 
kentekens direct match! met kentekens in een bestand, een hotlist. Hierbij kan direct of indirect 
worden gereageerd op een "hit". De verzamelde data van gescande kentekens en bijbehorende 
loto's (hits en no-hits ; de "captures") kunnen later ook worden geanalyseerd en veredeld. 

In 2006 werd Project ANPR 1• lase in het he! kader van "TEGENHOUDEN" een succesvolle 
uitbreiding pilot ANPR gehouden met 3 herkenbare surveillancevoertuigen met daarin 
ingebouwd een ANPR-systee':l. De ANPR-auto's werden in 2006 rijdend en statisch ingezet. 

In 2007 en deals in 2008 werd In Project ANPR 2• lase alles uit het betreffande projectplan 
gerealiseerd. In het kort is het volgende ingericht en opgeleverd: 

• 5 herkenbare ANPR voertuigen voor EXO; 
• vaste ANPR camera's op de oaververbindingen Maastunnel, Willemsbrug en 

Erasmusbrug; 
• een operationele backoffice (BOF) waarmee de hits verwerkt en opgevraagd kunnen 

worden vanal iedere werkplek in de regio; 
• opgeleide medewerkers RIO. 

Dit plan beschrijft wat er in lase 3 van het project ANPR gaat gebeuren en wat voor een deal al 
is garaaliseerd, voortbordurend op de resultaten van lase 1 en 2. Met lase 3 word! het project 
afgesloten. De activiteiten lopen door tot en met maar\ 2009. Niet alles random ANPR is dan 
afgerond, maar datgene wat er nog ligt word! overgedragen aan de lijn. Het project bereidt deze 
zaken wei voor. 

2.2 Referenties 

2.3 
Versie 
0.1 
0.2 
0.3 
1.0 
1.1 

concept Business Case automatische kentekenplaatherkenning ANPR december 2004 
Projectplan ANPR 1 e lase februari 2006 
Project ANPR tussentapportage 2006 deflnitief- maart 2007 
Projectplan ANPR lase 2 versie 1d1 herzien 10102007 
ANPR, de weg naar effectiever en efficienter blauw!, presentatie OKL 10 december 
2007, C.A. Witte 

Versiegeschiedenis 
Datum 
december 2007 
augustus 2008 
10-10-2008 
14-10-2008 
04-11-2008 
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3 OPDRACHT EN KADERS 

3.1 Opdracht 
In het kort weergegeven luidt de opdracht: 
Ga verder met de doorontwikkeling van de toepassing van ANPR binnen politie Rotterdam
Rijnmond. Sluit, voor zover toepasbaar, aan bij de landelijke ontwikkelingen. 
In concreto bestaat de opdracht voor lase 3 uit: 

8. lnstalleer ANPR camera's in hat Botlekgebied op 7 locaties en op de Brienenoordbrug; 
9. Onderzoek de mogelijkheden en sluit vervolgens de door de gemeente aan te leggen 

milieucamera's aan (10 a 121ocaties); 
10. Onderzoek de technische haalbaarheid en sluit vervolgens de circa 300 camera's van 

Vialis (dS+V) aan; 
11. Ontwlkkel verdere gebruiksmogelijkheden en ondersteun enkele pilots (Opsporing 2x, 

Wijkpolitie); 
12. Stem a! met andere interne en externe partijen, breng de ontwikkelde expertise omtrent 

ANPR in in lopende trajecten. Voorbeelden zijn: deelnemen aan overleg met en 
adviseren aan Way in Motion, stadstoezicht, OM, RIO- RADC, EXO, Gemeente 
Rotterdam; 

13. Ontwikkel een GIS georienteerd bevragingstool op basis van Business Objects 
(zoekvraag hulpmiddel, ZVH); 

14. Hecht enkele openstaande activiteiten ult lase 2 at en draag a lies over aan de 
lijnorganisatie. 

Draag zoveel mogelijk van de ANPR-projectactiviteiten structureel over near de lijn van de 
betrokken diensten binnen ons korps, zodat de projectorganisatie per eind 2008 verantwoord 
opgeheven kan worden. 

3.2 Opzet project ANPR 3e lase 

De operationele en tactische verantwoordeljikheid voor dit project ligt als gemandateerd 
opdrachtnemer namens de korpsleiding bij lilt I Vanaf medio juni 2007 is het 
betre!fende diensthoofd ortefeuillehouder ANPR. Waarnemend 
portefeuillehouder en eerste aanspreekpunt istilllllll!lllllllllllll!t 

Samenwerklng met andere overheidspartners zal worden voortgezet, ook orn een 
kosteneffectieve projectvoering mcgelijk te maken. Vanuit politie-optiek zal het accent voor 
ANPR in lase 3 met name gericht zijn op het uitbreiden van de dekking van de bewaakte 
verkeersstromen (meer locaties en camera's) en het uitbreiden van de analysemogelijkheden. 

Een dee! van de projectresultaten van lase 2 zljn in 2008 geboekt. Een deel van de activitelten 
van lase 3 lopen door in 2009. De fasen van hat ANPR traject komen dus niet een-op-een 
overeen met de jaarovergangen. Dlt plan bevat aileen de activiteiten die onder lase 3 vallen (en 
daarmee niet de activiteiten van lase 2 die in 20~8 ,zJjn uitgevoerd). 

In het "Project ANPR 3• FASE" wordt tot 31 maart 2009 verder ontwikkeld op 4 sporen: 
1. een grote ultbreiding van het ANPR-gebruik door de organlsatie; 
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2. het beschikbaar krijgen van veel meer gegevens: kentekens en beeldmateriaal; 
3. het beter ontsluiten van de beschikbare gegevens; 
4. het overdragen naar de lijnorganisatie van de door het project ontwikkelde zaken. 

De concrete activiteiten die onder deze sporen vallen zijn te vinden in § 3.6. 

3.3 Algemeen doel 

Het algemeen doel bij de verdere toepassing van de van de ANPR-techniek is het veiliger 
maken van het publieke domein door het beperken van het gebruik van de openbare weg door 
criminelen casu quo het verhogen van de pakkans van criminelen/overtreders die gebruik 
maken van de openbare weg. Uit de Engelse voorlopers van het ANPR project: "denying 
criminals the use of the roads". 

Opmerking: Met criminelenlovertreders wordt bedoeld mensen die zlch niet aan de binnen de 
Neder/andse wetgeving gestelde rege/s wensen te houden. 

Door het verder toepassen van de ANPR-techniek wordt bijgedragen aan een geloofwaardiger 
overheid mede door het samenwerken met overheidspartners. 

3.4 Uitgangssituatie ANPR fase 2 
Zoals in het kort ook weergegeven in § 2.1 zijn in het project ANPR 2• lase vrijwel aile in het 
projectplan genoemde resultaten ingericht en opgeleverd. Daze staan genoemd in hoofdstuk 5 
van projectplan ANPR Fase 2. In het onderstaande overzicht staan schuingedrukt de 
gerealiseerde zaken: 

1. In heel 2007 structurale voorzetting van ANPR-controles in de regia aldan niet in 
samenwerking met andere overheidspartners; Dit is gebeurd; 

2. Binnen politie Rotterdam-Rijnmond zal intern een ANPR-opleiding (mobiel ANPR) 
worden ontwikkeld. Deze praktijkgerichte ANPR-opleiding zal worden gegeven door de 
senior ANPR-of)erators binnen de dienst EXO; Dit is gebeurd; 

3. In 2007 worden de operationeel inzetbare ANPR-operators binnen de dienst EXO 
aanzienlijk uitgebreid (aantal in overleg met MT-EXO);.ait is gebeurd; 

4. In het laatste kwl'!rtaai,2!J07..,y;acden 5 reeds ingebruik zijnde politievoertuigen binnen 
de dienst EXO voorzien van ANPR-apparatuur. Hier zijn er 3 van ingericht, voor 2 
burgerauto's moeten nog gebruikerseisen opgesteld worden en vervolgens de realisatie 
ingezet. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgroep Exo, project ANPR heeft 
een faciliterende rot, het budget staat op de begroting voor fase 2; 

5. In 2007 word! in samenwerking met ISC-Zuid-West uitvoering geven aan het realiseren 
van de technische infrastructuur met daarbij behorende het plaatsen van 4-statische 
ANPR-camera's aan de noordzijde van de Maastunnel - operationeel media december 
2007; Dit is gebeurd; 

6. Realiseren van een tijdelijke ANPR frontlbackoffice 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; Dit is gebeurd; 

7. De ANPR-flightcase vervangen door een vaste ANPR-PC direct aangesloten op het 
netwerk, waardoor het tijdelijk gebruik van CCTV -camera's voor ANPR-doeleinden 

6 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

c 
( 

( 

( 

( 

( '( 

( 

c 
( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 
( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

c 
( 

( 

( 

( 

( 



mogelijk blijft; Dit is gebeurd; 
8. Ontwikkelen van landelijke ANPR-standaards In samenwerking met andere 

politiereglo's en het KLPD. Dit is gebeurd, dit heeft inmiddels gefeid tot een /ande/ijke 
standaard; 

9. Per 1 januari 2008 is de tijdelijke ANPR frontlbackoffice omgezet naar een structurale 
netwerk-basisvoorziening; Oft is gebeurd; 

10. Bevorderen dat binnen RIO (EXO) in 2007 structureel een Regionaal ANPR Data 
Center (RADC) operationeel is; Dit is gebeurd. De functies zijn beschreven en 
opengesteld; 

11. Het beheer van hotlists, de opgeslagen kentekens en he! toewijzen van ANPR-data aan 
ANPR-auto's en statische ANPR-camera's is georganiseerd en overgedragen aan RIO 
(EXO- RADC); Oil is gebeurd; 

12. Onderzoek naar verder samenwerking met andere overheidsdiensten met betrekking 
tot vergelijking van ANPR-databestanden; Dit is gebeurd, het is een continu doorfopend 
proces; 

13. In samenwerking met de RIO en de Zeehavenpolitie zullen in de Botlek minimaal twee 
geschlkte ANPR-Iocaties worden uitgezocht om de verkeersvervoersstromen vast te 
leggen. Dit betreft in eerste aanleg de Botlektunnel en de Beneluxtunnel. Dit is gebeurd; 

14. 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 planvorming met als doel het 
plaatsen van ANPR camera's in een CCTV-gebied, waarbij in eerste aanleg wordt 
gedacht aan de omgeving Centraal Station te Rotterdam (A-Iocatie). Realisatie medio 
2008. Een PID met een offerle word! bij voorkeur in 2007 geproduceerd. Dit is niet 
gebeurd. Een keuze hieromtrent wordt opnieuw voorgelegd aan de portefeui/lehouder 
en bij een posltief besluit wordt de realisatie onderdeel van het plan ANPR fase 3; 

15. In samenwerking met de RIO worden In 2007 de eerste stappen gezet voor de 
ontwikkeling van een ANPR-analyseprogramma. Een werkgroep is hierloe opgericht. 
Realisatie van een specifiek ANPR-analyseprogramma wordt op z'n vroegst voorzien in 
2008. Dit Is gebeurd, rea/isatie vindt pleats in het kader van fase 3; 

16. Het Iaten opstellen van een PID met offerte voor he! plaatsen van statische ANPR
camera's op de Willemsbrug met als streven operationeel in he! laatste kwartaal van 
2007; Dit is gebeurd, de Wilfemsbrug is operationeel; 

17. He! Iaten opstellen van een PID met offerle voor he! plaatsen van statische ANPR
camera's op de Erasmusbrug met als streven operationeel in het laatste kwarlaal van 
2007; Dit is gebeurd, de Erasmusbrug is operationee/; 

18. Medio juli 2007 realiseren dat de ANPR·bus (Mercedes Sprinter) in beheer bij de dienst 
EXO ingebruik wordt genomen met daarbij in het laatste kwartaal van 2007 een 
gebruikers-evaluatie; Dit is gebeurd; 

19. Uiterlijk in het 4• kwarlaal van 2007 wordt vanaf het politienetwerk draadloze ANPR· 
data uitwisseling (middels beveiligde Wifi-verbindingen) met mobiele ANPR-auto's van 
de dienst EXO aan de Boezembocht gerealiseerd; Dit is gebeurd, we/later dan 
gepland; 

20. In 2007 zullen creatieve draadloze toepassingen van ANPR voor het proces Opsporing 
worden onderzocht en indian het past binnen het beschikbare budget worden 
gerealiseerd; Hiervoor zijn verkennende besprekingen gevoerd met het proces 
Opsporing. Tot planvorming en rea/isatie heeft dit voorafsnog niet gefeid; 

21. In 2007 zal voor de doorontwikkeling van ANPR zoveel mogelijk worden samengewerkt 
met Amsterdam-Amstelland en het KLPD (co-creatie) in afstemming met verdere 
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landalijke ontwikkelingen; Oil is gebeurd; 
22. Voor de eventueel benodigde aanpassing van Wet-en Regelgeving voor het verder 

gebruik van ANPR zullen vanuit project ANPR binnen politie Rotterdam-Rijnmond 
activiteiten worden ondernomen, onder andere in samenwerking met BBZ, het 
Openbaar Ministerie en de Erasmusuniversiteit om juridlsche knelpunten in beeld te 
brengen en indian nodig wijzigingen voor te stellen; Dit is gebeurd. Er is een 
privaoyreglement voor vastgesteld door de korpsleiding en gepub/ioeerd in de 
Staatsoourant. In het kader van de nieuwe wetgeving (WPG, wet politiegegevens) /oopt 
deze aotiviteit door in fase 3; 

23. Vanuit project ANPR zal worden meegewerkt aan de inbedding van ANPR binnen de 
nodale orientatie en bij "lnformatie gestuurd werken". Dit is gebeurd; 

24. Media december 2007 zal zoveel mogelijk overdracht van aile operationele ANPR
werkzaamheden naar de lijn van de betrokken diensten binnen ons korps plaatsvinden. 
Dit is gebeurd; 

3.5 Reeds gerealiseerd ANPR fase 3 
Bij he! schrijven van dit plan (september 2008) zijn naast de resultaten van lase 2 ook de 
volgende zaken reeds opgeleverd uit lase 3. Omdat ze al uitgevoerd zijn, of ondergebracht zijn 
in de lijn, staan ze wei op he! projectbudget maar niet meer op de planning met nag uit te 
voeren activiteiten. 

1. Red-alert hits van vaste camera's, opvolging in samenwerking tussen meldkamer 
Veiligheidsregio, regionaal cameratoezicht (CT) en DHV. Technisch is dit gerealiseerd, 
verdere organisatorische inbedding ligt ter uitvoering bij de werkgroep 
organisatieafstemming van Exo. 

2. Pilot ANPR voertuig in D11. Deze pilot loop!, D11 maakt gebruik van een ANPR auto 
tijdens DHV diensten. Verdera evaluatie van dit middel vindt plaats bij D11. 

3. ANPR aanpassingen Witte de Withstraat (cameratoezicht). Voor gecombineerde acties, 
waarbij signalering plaatsvindt aan de hand van ANPR camera's en de opvolging ervan 
met behulp van videocamera's van cameratoezicht, worden aparte werkplekken 
ingericht in de ruimte van cameratoezicht op de Witte de Withstraat. Dit is in gang 
gezet, verdere realisatie ligt bij Exo. De financiering ligt nag steeds bij het project ANPR 
fase 3. 

4. Haalbaarheidsonderzoek gebrulk 300 kentekenlezers dS+V (Vialis). Dit 
haalbaarheidsonderzoek is afgerond met positief resultaat. Het vervolg op het 
onderzoek, de realisatie, is opgenomen in het plan. 

5. Opleidingen. De opleidingen zijn gegeven en voor het vervolg ondergebracht bij RIO, 
het RADC. 

6. lnrichting regionaal ANPR datacenter (RADC). Het RADC is gestart, er werken 
inmiddels 4 personen. De functie-eisen zijn opgesteld, de sollicatieronde is in uitvoering 
bij RIO. 

Buiten de oorspronkelijke planvorming voor lase 3 is zijn er 4 camera's geinstalleerd en 
aangesloten voor een specifieke object- en persoons-beveiliging in de regia. De kosten hiervan 
worden gedekt door een externe financiering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
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3.6 Doorontwikkeling ANPR fase 3 
De doorontwikkeling van ANPR wordt in lase 3 (2008-2009) binnen politie Rotterdam-Rijnmond 
in eerste aanleg verder gericht op: 

1. Het installeren van statische camera's in het Botlekgebied en op de 
Brienenoordbrug. Het veiligheidsgevoelige gebied de Botlek word! sluitend omringd 
met ANPR camera's op 7 locaties, de toegangs- en uitvalswegen van het gebied. 
Daarnaast wordt ANPR apparatuur geplaatst op de belangrijkste intrastedelijke 
oeververbinding. 

2. Het aansluiten van de door gemeente Rotterdam te plaatsen milieucamera's op de 
ANPR infrastructuur. Gerneente Rotterdam gaat camera's plaatsen in het 
centrumgebied om milieuhandhaving te doen voor vrachtwagens. De spin-off van deze 
samenwerking is dat politie Rotterdam·Rijnmond de camerabeelden en kentekens kan 
gebruiken voor opsporings en handhavingsdoeleinden. Gemeente Rotterdam wil de 
afhandeling van boetes voor vrachtwagens die zonder vergunning het betreffende 
gebied ingaan Iaten afhandelen door het automatische bekeuringsafhandelingssysteem 
van de politie (momenteel Tobias). Het inregelen daarvan wordt buiten het project 
ANPR gerealiseerd door Exo en DRI. 

3. Het aansluiten van circa 300 camera's van dS+V (Vialls) op ANPR. Die camera's zijn 
vrijwel allemaal geinstalleerd en zijn bedoeld voor het analyseren van verkeersstromen. 
Als blijkt dat ze voldoende geschikt zijn voor ANPR en het technisch haalbaar is dan 
worden ze aangesloten. Hiermee neemt de dekking van ANPR zeer sterk toe; het 
aantal aangesloten camera's stijgt dan van circa 30 camera's naar circa 350. De 
camera's herkennen ruim 90% van de kentekens, dat is minder dan speciale ANPR 
camera's die op 98% zitten, maar de informatie is loch zeer waardevol. Overigens 
vallen de Vialis camera's met 90% nog wei binnen de landelijke herkenningsnorm. 

4. He! plaatsen van ANPR camera's in de carneratoezicht gebieden. De ANPR 
camera's worden geplaatst aan de rand van een CCTV gebied. Dit is de ring of steel 
gedachte, waarblj een "hit" vanuit ANPR overgenomen kan worden door medewerkers 
van cameratoezicht die de betreffende auto kunnen volgen met CCTV camera's. Hier 
zttten nog wei juridische en praktische consequenties aan die uitgewerkt moeten 
worden. de realisatle za\ naar verwachting pas in 2009 afgerond kunnen worden. 

5. Ontwikkelen nieuwe gebruiksmogelijkheden ANPR. Hiertoe word! een drietal nieuwe 
pilots opgestart, bij Opsporing (2x) en Wi)kpolitie. Voor Opsporing wordt nieuwe 
apparatuur ontwikkeld, voor contra-observatie en voor nlet-herkenbare ANPR 
opstellingen, bijvoorbeeld in een aanhangwagen. Voor Wijkpolitle wordt dit creatieve en 
flexibele inzet van bestaande ANPR technologie, bijvoorbeeld tijdelijke bewaking van 
bedrijventerreinen. 

6. Borgen van kennis in de organisatie en he! onderbrengen van opleidingen. 
7. Ontwikkelen en implementeren van een GIS georienteerd bevragingstool. Oat wordt 

gebouwd met de techniek van het zoekvraaghulpmiddel en is primair bedoeld voor de 
misdaadanalisten. 

3.7 Wat zijn de te verwachten voordelen van ANPR? 

De verwachte voordelen zijn ten opzichte van het hiervoorgaande projectplan ongewijzigd en 
worden volledigheidshalve nogmaals weergegeven. In de presentatie voor lase 3 aan de 
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korpsleiding zijn enkele voordelen verder uitgewerkt en gekwantificeerd. 

• ANPR kan bijdragen aan de aanpak van korps- en districtsprioriteiten zowel op het 
terrein van toezicht en handhaving alsop het terrain van de opsporing; 

• ANPR kan bijdragen aan het concept "tegenhouden": "to deny the roads to criminals"; 
• ANPR is goed toepasbaar bij de beveniging van politioneel gevoelige gebieden; 
• ANPR kan door een toenemende veiligheid in het openbare domain meewerken aan de 

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

• ANPR kan bijdragen aan een verbetering van de uitvoering van executietaken; 
• ANPR kan leiden tot meer aanhoudingen, mils een effectieve opvolging wordt 

gerealiseerd, met een factor 25; 
• ANPR kan bijdragen aan imagoverbetering door zichtbare, actieve politie-inzet; 
• ANPR kan in samenwerking met overheidspartners bijdragen aan een geloofwaardiger 

overheid; 
• ANPR kan bijdragen aan een betere informatiepositie door analyse van ANPR-

gegevens; 
• ANPR kan bijdragen aan gerichte controles bij risicovolle evenementen; 
• ANPR draagt bij aan een reductie van de opsporingstijd van 25%; 
• Door de inzet van ANPR stijgt het oplossingspercentage met 1 Oo/o; 
• Het ANPR analysetool maakt het mogelijk om deviant gedrag preventief te signaleren 

en in verband te brengen met patron en passend bij de voorbereiding en uitvoering van 
zware misdrijven. 

3.8 Afbakening, uitgangspunten en randvoorwaarden 

3.8. 1 Algemeen 
1. Het "Project ANPR s• lase" is een voortgezette toepassing van ANPR-techniek, die 

informatie moet genereren voor verder gebruik. De derde lase staat vooral in het teken van 
verdere opschaling en de overdracht naar de Jijnorganisatie. Het accent zal nag meer naar 
het proces Opsporing en het proces Ondersteuning (RIO- RADC, EXO Handhavingspolitie) 
verschuiven. 

3.8.2 Lande/ijk 
2. Politieregio Rotterdam-Rijnmond gaat verder met de doorontwikkeling van ANPR vanuit 

regionaal strategische belangen. 
3. Politieregio Rotterdam-Rijnmond ondersteunt en volgt de landelijke ontwikkelingen wat de 

toepassing van ANPR-technieken betre!t. 
4. Voor de doorontwikkeling van de techniek (zowel hardware als software) vervult VTS Politie 

Nederland een ondersteunende rol. 

3.8.3 Uitgangspunten 
5. Het operationeel gebruik en het verder testen van de toepassingen van ANPR-techniek 

gebeurt conform de eerdere fasen onder de verantwoordelijkheid van de projectmanager 
van het project ANPR s• lase. 
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6. Nieuwe politiele toepassingsgebieden van ANPR-techniek zullen pas plaatsvinden na een 
juridische toetsing en verkregen toestemming van beslissingsbevoegden. 

3.8.4 Faciliteiten 
7. Er moeten ingerichte werkplekken zijn voor de projectmedewerkers op een geschikte locatie. 
8. Er moet personeel, ANPR-computers, budget, voertuigen en middelen ter beschikking zijn 

om Project ANPR 3° lase succesvol te kunnen uitvoeren. 

3.8.5 Buiten scope 
Buiten scope van he! project vallen de volgende zaken. Deze zljn wei eerder genoemd in een 
presentatie voor de korpsleiding en/of de oorspronkelijke begroting. lnmiddels is de noodzaak 
ervoor vervallen, vandaar dat deze zaken hier expliciet vermeld staan. Enkele zaken worden 
ook genoemd omdat de verwachting zou kunnen bestaan dat ze onderdeel zijn van het project. 

1. Haalbaarheidsonderzoek bruikbaarheid snelwegcamera's A 13 en A20. Hiervoor is 
toestemming nodlg van de landelijk verkeersofficier, deze is nog niet verkregen. Deze 
activiteit schuift daarom door naar een volgende lase of wordt opgepakt door het 
landelijke programmabureau ANPR. 

2. Nieuwe promotiefilm. Het project ANPR is in een eindfase, de techniek is vrij breed 
bekend in het korps en daarbuiten. Een nieuwe promotiefilm wordt waarschijnlijk weinig 
gebruikt. 

3. Deelname aan landelijk programmabureau ANPR. Deze taak is weggezet in de lijn bij 
RIO (Rien Dijkstra). 

4. Uitbreiding opvolgorganisatie. lnmiddels is dit ook overgegaan naar de lijnorganisaties 
van EXO en RIO. 

3.9 Afhankelijkheden en relaties met andere projecten 

De afdeling EXO CT rich! aan de Witte de Withstraat minimaal1 afgeschelden werkplek in voor 
het toepassen van ANPR-techniek in een CT-gebied (Cameratoezicht). Over de directe en I of 
indirecte opvolging na een ANPR-hit dienen nadere afspraken te worden gemaakt. Het initiatief 
en de regie om deze werkplek(ken) te reallseren ligt bij EXO CT. Het project ANPR adviseert en 
heel! de kosten voor de realisatie op haar projectbegroting staan. Bij verdere doorontwikkeling 
(uitbreiding statische ANPR-camera's) van ANPR en de rol van EXO-CT wordt in 2008 de 
inrichting van een aparte ANPR-ruimte noodzakelijk. 

ANPR is een onderdeel van nodale orientatie. Er is een relatie met het landelijke 
programmabureau, bijvoorbeeld de portefeuillehouder ANPR is lid van de landelijke stuurgroep. 
De relatie met het landelijke programmabureau heeft weinig gevolgen voor de verdere 
uitvoering van het regionale project. Het regionale project voorziet het landelijke programma wei 
van informatle over hoe zaken opgelost zijn in Rotterdam-Rijnmond. 

3.10 Risico's 

3.10.1 vtsPN VG Zuid-West -vtsPN landelijk 

Risico 
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Op het gebied van techniek (ANPR-servers, ANPR-camera's, aanpassingen infrastructuur, 
bijvooorbeeld vanaf aan te wijzen locaties aansluitingen middels diverse technieken op het 
blauwe glasnet realiseren) kunnen inspanningen van het VG worden gevraagd. Gezien de druk 
op het VG kan hier vert raging optreden in de uitvoering. 
Kans en effect 
De kans hierop is redelijk aanwezig. Het installeren van een nieuwe versie van de BOF moe! 
plaatsvinden, evenals he! koppelen van camera's en andere verbindingen om beeldmateriaal in 
te kunnen lezen. Ook moe! de uitbreiding en verplaatsing van de BOF naar de nieuwe 
infrastructuur van C&C gedaan worden. 
Het effect is een vertraging in het halen van doelstellingen binnen tijdstermijnen van het 
deelproject Techniek. 
Maatregel 
Contacten met VG Zuid-West zijn in 2007 ge"intensiveerd en men heeft inmiddels voor ANPR 
een vaste medewerker toegewezen. Eeh vertegenwoordiger van de DRI heeft zftting in de 
regionale stuurgroep ANPR. Overdracht wat ANPR betreft zal vanuit deelproject Techniek near 
VG Zuid-West vervolgd worden. 

3.10.2 Spoor 2 projecten 

Risico 
De dienst DRI en vtsPN VG ZW zijn in 2008 en 2009 druk bezig met de Spoor 2 projecten en 
programma's C&C, BVH en BVCM. Dit legt een dusdanige claim op die organisaties dat er een 
bevriesperiode wordt vastgesteld voor nieuwe ontwikkelingen. ANPR kan daar last van gaan 
krijgen. 
Kans en effect 
De kans hierop is behoorlijk aanwezig. Het korps heeft een keuze gemaakt in de projecten die 
doorlopen, dtt is een zeer beperkt aantal. ANPR staat op de lijst 'categorie 2', projecten die in 
een afrondende lase zijn en door mogen lopen. Het VG heeft het wei zeer druk, realisatie van 
ANPR onderdelen kan hierdoor vertragen. En er kunnen misverstanden ontstaan over de status 
van het project. Er is bijvoorbeeld oak een lijst 'prioriteit 2' projecten die aileen uitgevoerd 
worden als het VG daar tijd voor heelt. Oat is een andere lijst, maar de termen categorie en 
prioriteit kunnen eenvoudig door elkaar !open. 
Maatregel 
Goed in kaart brengen wat de belasting is van het ANPR project op DRI en op het VG. De 
consequenties van he! bevriezen van ANPR inzichtelijk maken bij de proceseigenaren en !eden 
stuurgroep informatievoorziening. Tijdig escaleren als het project belemmeringen ondervindt. 
Helder maken bij aile schakels in het wijzigingsproces wat het belang en de status is van het 
project ANPR. 

3.10.3 Nieuwe techniek bij Milieucamera's 

Risico 
.In de proof-of-concept voor he! aansluiten van de milieucamera's van de gemeente Rotterdam 
is gebruik gemaakt van bulkbestanden van het RDW. De tests zijn met goed gevolg afgerond. 
Het RDW staat inmiddels een andere techniek voor: het on-line raadplegen van haar gegevens. 
Dat is niet combineerbaar met de bestaande hotlist-technieken die bij PRR in gebruik zijn op de 
BOF. Ook is het de vraag of de RDW systemen de grootschalige on-line bevraging aan zullen 
.kunnen. 
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Kans en effect 
De kans hierop is groot, de RDW stelt zich momenteel op het standpunt dat ze geen 
bulkbestanden Ievert. Het effect is dat de geteste oplossing niet gaat werken, sterker nog: de 
nieuwe oplossing is niet kosteneffectief realiseerbaar. Het gevolg kan zijn dat dit 
projectonderdeel afgeblazen moet worden of dat de gemeente een groat deel maatwerk moet 
Iaten ontwikkelen. 
Maatregel 
De gemeente de discussie aan Iaten gaan met het RDW om alsnog bulkbestanden geleverd te 
krijgen. lndien dit niet mogelijk is het projectonderdeel afblazen of de gemeente aile captures 
sturen. De gemeente moet dan zelf maatwerksoftware Iaten ontwikkelen om deze af te 
handelen. 

3. 10.4 Aansluiten op 8/auw G/as 

Risico 
Bij de budgettering van de Botlekcamera's is ultgegaan van een directe inkoppeling op het 
bestaande glasvezelnetwerk van Politieregio Rotterdam-Rijnmond, Blauw Glas. Het kan zijn dat 
het niet toegestaan word! dit uit te voeren, bijvoorbeeld vanwege het beveilingsbeleid. 
Kans en effect 
De kans hierop is redelijk aanwezig, men is er huiverig voor omextra aansluitingen te realiseren 
buiten de bureau's. Het gevolg is dat AN PR uit moet wijken naar een ander type verbindingen, 
draadloze straalverbindingen. Deze zijn in totaal circa € 170.000 duurder. Dit bedrag is niet 
begroot. 
Maatregel 
In overleg met DRI bepalen wat het daadwerkelijke veiligheidsrisico is en de discussie erover 
op het juiste organisatorische niveau voeren. 

3.1 0.5 Europese aanbesteding 

Risico 
De benodigde investeringen kunnen de overeenkomsten met leveranciers te boven gaan, 
waardoor we te maken krijgen met een Europese aanbesteding (EA). Dat brengt vee I extra 
werk en doorlooptijd met zich mee en vraagt een gedegen (juridische) voorbereiding. 
Kans en effect 
De kans hierop is aanwezig, aileen al de kosten voor de aanschaf en installatie van camera's in 
de Botlek zal de grens voor een EA overschrijden. Het facilitair bedrijf ziet mogelijkheden voor 
het doen van een beperkte procedure, een onderhandse aanbesteding. 
Maatregel 
Samen met het FB het aanbestedingstraject goed overwegen en uitstippelen. Macht hat tach 
een EA moeten worden dan de aanbesteding goed voorbereiden, in samenwerking met de 
specialisten van het FB. 

3.1 0.6 Maatschappelijke en juridische ontwikkelingen 

Risico 
Het gebruik van ANPR is nag niet volledig maatschappelijk geaccepteerd. Hoewel er de laatste 
jaren meer ruimte is om dit soort ontwikkelingen in te zetten bij opsporings en 
handhavingsactiviteiten, blljft het een politiek gevoelig onderwerp. 
De toepassing van de ANPR-technlek wordt beperkt door juridische belemmeringen voor wat 
betreft gebruik van ANPR en bewaartermijnen van ANPR-data-opslag. De privacy van burgers 
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word! afgewogen tegen verdere beveiliging van het openbaar domein. Dit is een proces in 
ontwlkkeling. 
Kans en effect 
De kans op beperking van gebruik ANPR-data is aanwezig. Het effect is een mindere 
effectiviteit van de ANPR-techniek binnen opsporing voor analyse doeleinden en bij vormen van 
zware criminaliteit of terrorisme bestrijding. 
Maatregel 
Binnen regiopolitie Rotterdam-Rijnmond de toepassing van ANPR-techniek zoveel mogelijk 
transparant maken, de bestaande juridische mogelijkheden optimaal benutten en in de richting 
van de media actief communiceren over de toepassing van ANPR binnen de regio, voor wat 
betreft de intensivering van toezicht, handhaving en opsporing op de openbare weg. 

Op strategisch en tactisch niveau een open discussie aangaan en in samenwerking met het OM 
bijdragen aan een vlsie onder welke voorwaarden opgeslagen ANPR-data (ouder dan 4 
maanden onder de huidige wetgeving) voor opsporingsdoeleinden mag worden gebruikt. 
Deze discussie maakt deel uit van het ontwikkelproces en is van groot belang voor nieuwe 
ANPR-toepassingen. 

Met name naar buiten toe collectief het standpunt uitdragen dat "privacy" en "veiligheid" in 
brede zin niet tegenover elkaar hoeven te staan is van groat belang. Laten zien dat er 
voldoende waarborgen zijn ingebouwd om misbruik te voorkomen en de privacy van de 
goedwillende burger te garanderen zal veel ongerustheld wegnemen. En he! resultaat van 
ANPR is dat voor verreweg het grootste deel van de bevolking de veiligheid toeneemt. 
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4 RESULT A TEN, ACTIVITEITEN EN PLANNING. 

4.1 Algemeen 
In dit hooldstuk staan de resultaten en producten die het project ANPR fase 3 gaat opleveren. 
Per resultaat en deelproject staat aangegeven welke activiteien er uitgevoerd worden om tot het 
resultaat te komen, in de laatste paragraaf staan de hoofdactiviteiten in de tijd uitgezet. 
De kosten van de verschillende onderdelen komen terug in de gedetailleerde begroting. 

Enkele activiteiten gaan ruim over de jaargrens 2008/2009 heen. Een aantal van deze 
activiteiten worden ondergebracht bij de lijnorganisatie- lase 3 zallopen tot maart 2009. In 
maart 2009 wordt het project afgerond. 

4.2 Resultaten en activiteiten 
De resultaten en activitelten zijn hieronder uitgewerkt conform de indeling in § 3.6. 

4.2.1 Camera's Botlekgebied en Brienenoord 

Met het oog op terroristische dreiglng op een kwetsbaar gabled, de Botlek, worden er op 7 
locatles vaste ANPR camera's gemonteerd. Hiermee zljn aile prlmaire toegangs- en 
uitvalswegen van het Botlekgebied afgedekt. Het gaat om de volgende locaties: 

• Thomassentunnel (8 rljbanen) 
• Botlektunnel (6 rljbanen). Deze tunnel word! gereviseerd, waarschijnlijk januari-februari 

2009. Het kan zijn dat de realisatie hierom naar achteren geschoven moet worden. Om 
de Botlekbrug, die ernaast loopt en bedoeld is voor gevaarlijk transport, ook te kunnen 
bewaken is het te overwegen om de ANPR camera's voor de Botlektunnel te 
verplaatsen naar een plek v66r de splitslng. Een schouw zal dlt ultwijzen. De Botlekbrug 
is niet apart begroot. 

• Beneluxtunnel (6 rijbanen) 
• Harmsenbrug (3 rijbanen) 
• Suurholbrug (4 rijbanen) 
• Hartelbrug (3 rijbanen) 
• Calandbrug 

Naast de Botlekcamera's worden er ook vaste ANPR camera's geplaatst op de belangrljkste 
intrastedeli] ke oeververbinding: 

• Brienenoordbrug 
Via deze brug word! ook vee! internationaal verkeer afgewikkeld, de ANPR camera's zullen ook 
hun nut bewijzen voor het bestrijden van grensoverschrljdende en regio-overschrijdende 
crimlnaliteit. 

De locaties zijn bepaald, de precieze posities waar de camera's worden opgehangen worden 
nog gekozen. Ook de volgorde waarin de locatles aangesloten worden wordt nog vastgesteld. 
Per locatie is of word! een projectinitiatiedocument (PI D) opgesteld voor de realisatie. 
Het aanschaffen en plaatsen van de Botlekcamera's zal gebeuren door middel van een 
onderhandse aanbesteding. Die word! uitgevoerd in samenwerking met het facilitair bedrijf. 
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Voor het aansluiten van de camera's op de ANPR infrastructuur wordt onderzocht wat de 
bedrijfseconomische beste optie is: aansluiten via straalverbindingen of door rechtstreeks te 
koppelen op het PRR glasvezelnetwerk. Over he! algemeen is direct inkoppelen op he! PRR 
glasvezelnetwerk goedkoper, maar er loop! ook een discussie over beveiligingsaspecten. 
Voor he! aansluiten van de camera's op de ANPR infrastructuur is (beperkte) inzet van vtsPN 
nodig: netwerkaansluitingen realiseren en instellingen op he! rekencentrum doen. Voor het 
verder configureren van camera's en hotlists in de BOF is enige inzet van functioneel beheer 
van DRI nodig. De opvolging van meldingen word! ondergebracht bij Exo, het RADC. 

4.2.2 Milieucamera's 
Voor he! handhaven van de milieuzones in de stad is de gemeente Rotterdam van plan om 
ANPR camera's te gaan plaatsen op 15 locaties. De gemeente gaat daartoe een aanbesteding 
uitvoeren. De bedoeling is om de camera's op de ANPR infrastructuur van politie Rotterdam
Rijnmond aan te sluiten. De gemeente wil de captures vergelijken met drie bronnen om nate 
gaan of een voertuig (vraohtwagen) in overtrading was bij he! binnengaan van een milieuzone. 
Die drie bronnen zijn het ROW (vrachtwagens met euro-zonecategorie), Senternovem 
(bijzondere voertuigen met ontheffing) en het gemeente-eigen overzicht met dagvergunningen 
voor voertuigen. Het voordeel voor de politie zit in he! beschikbaar krijgen van de beelden van 
15 extra camera's. Voor de gemeente zit het voordeel erin dat zij kan aansluiten op de 
bestaande ANPR infrastructuur. 

Ook word! het mogelijk om de afhandeling van bekeuringen automatisch via Tobias bij de politie 
te Iaten verlopen. Dit is oveligens geen onderdeel van het ANPR project. Welloopt er ook een 
discussie of het verwerken van mini's afkomstig van externe BOA's wei een taak is voor de 
politie. En onder welke voorwaarden dit plaats zal vinden. 

Er is voor dit projectonderdeel een proof-of-concept geweest, die is met goed gevolg 
afgesloten. Momenteel is er een discussie met de gemeente en ROW over de definitieve 
realisatie. Daarbij stelt ROW een andere technische oplossing voor die niet werkbaar is voor 
PRR 1. Mogelljk vervalt daarom dit projectdeel. 

4.2.3 Camera's dS+V 
De dS+V van de gemeente Rotterdam heel! 319 camera's ge'installeerd op 55 locaties in de 
stad om verkeersstromen te analyseren en om aan verkeersmanagement te doen. Deze 
camera's zijn ge'iinstalleerd door en in beheer bij het bedrijf Vialis te Nieuwegein. Het aansluiten 
van deze camera's betekent dat ineens he! aantal ANPR camera's vertienvoudigd wordt: PRR 
heeft momenteel zo'n 30 ANPR camera's in gebruik. Met de berekening van de benodigde 
gegevensopslag is rekening gehouden met de uitbreiding van de Vialis-camera's. 
Er is een onderzoek geweest naar de technische haalbaarheid. Oat onderzoek is positief 
afgerond. 

1 In de proof-of-concept is gewerkt met een compleat ROW bestand. Oat maakt het mogelijk de keten te 
Iaten werken met bestaande BOF faciliteiten, de hofllst. ROW wil nu met een on-line koppeling gaan 
werken. Oat heeft als gevolg dat er geen gebrulk gemaakt kan worden van een hotllst - het concept zal 
niet meer werken. Oaarnaast zijn er grote vraagtekens bij de haalbare ve.werkingssnelheid van de on-line 
ROW-koppeling, deze Is waarschljnlijk vee! te laag om het aantal gescande kentekens te kunnen 
verwerken. 
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De camera's zijn aangeschaft door de gemeente met als doel het analyseren van 
verkeersstromen, op anonieme basis: dS+V krijgt geen kentekeninformatie van Vialis. De politie 
wil de gegevens gebruiken voor haar eigen taken, dat is een ander doel. Oat betekent dat er 
een bestuurlijke, een juridische/privacy-discussie gevoerd moet worden voordat de politie 
gebruik kan gaan maken van de camera-gegevens. Voor de aanpak van de juridische discussie 
zie § 4.2.8. Ook is er bestuurlijke toestemming nodig via de gemeente (B&W) om de gegevens 
te kunnen gaan gebruiken, dit is een discussie die opgestart word! door dS+V. 

Pas als de beide discussies geslecht zijn dan kan met dS+V en Vialis overgegaan worden tot 
het leveren van de gegevens. Vooruitlopend daarop kunnen wei een deel van de technische 
voorbereidingen plaatsvinden. 

Zodra er een bestuurlijk en juridisch accoord is bereikt kan dan de knop omgezet worden en 
worden de gegevens doorgestuurd naar de politie. 

Het gebruik van de dS+ V camera's is als volgt gefaseerd: 
Fase 1: er is nog geen koppeling met ANPR. Voor zware zaken vordert het OM de 

kentekengegevens bij Vialis. Daar word! een procedure voor afgesproken waarbij de 
projectmanager ANPR contactpersoon is naar Vialis en naar het korps. 

Fase 2: Vialis Ievert de kentekengegevens geautomatiseerd aan de politie. Met relatief 
eenvoudige ingrepen kan Vialis de gegevens die nu bij haar in de fabriek binnenkomen 
doorsturen naar de politie, waar ze vervolgens ingelezen worden in de BOF. Vialis 
ontvangt momenteel geen beeldmateriaal in de fabriek en kan dit dus ook niet 
doorleveren. 

Fase 3: Vialis Ievert de kentekengegevens, nu inclusief beeldmateriaal. Hiertoe moet een 
aanpassing plaatsvinden aan aile opgehangen camera's - zij moeten de mogelijkheid 
krijgen het beeldmateriaal door te sturen naar de centrale fabriek. Dit beeldmateriaal 
word! vervolgens doorgeleverd aan de politie. Technisch gezien ligt het het meest voor 
de hand de camera's uit te rusten met een UMTS-verblnding, die heeft een hogere 
capaciteit dan de bestaande GSM (GPRS) verbindingen. Voor het bepalen van de 
beste technlsche oplossing wordt eerst een pilot gedaan met een cameralocatie. 
Daarna vindt de aanbesteding plaats om aile camera's aan te passen. Dlt brengt 
behoorlijke kosten met zich mee voor rekening van de politie. 
Overigens is de realisatie van lase 3 buiten scope van dit projectplan, na het bepalen 
van de gewenste technische oplossingsrichting word! het overgedragen aan de lijn of 
eventueel een volgend project. 

4.2.4 ANPR camera's in de cameratoezichtgebieden 

Als pilot worden ANPR camera's random een CCTV toegangsgebied geplaatst. Dit Is de 
Londense Ring of Steel gedachte, waarbij signalering plaatsvindt als een bepaald voertuig een 
ANPR camera passeert en deze melding vervolgens doorgaat naar cameratoezicht die het 
voertuig met CCTV camera's gaat volgen. 

Genoemd is het gebied rondom het Centraal Station. Camerabewaking in dat gebied, lnclusief 
ANPR camera's, wordt een separaat project binnen Exo. Een ander cameratoezichtgebied is 
ook mogelijk als pilotgebied, dat wordt nader bepaald. 
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Het idee van de Ring of Steel word! ook gedekt als de Vialis camera's aangesloten worden, dan 
zit er namelijk een grate overlap tussen ANPR-camera's en de cameratoezichtgebieden. 

Omdat het CS gebied at een apart project wordt en omdat de Vialiscamera's at een grate 
overlap vertonen met de cameratoezichtgebieden, is het te overwegen dit projectonderdeel te 
Iaten vervallen, zeker als de kosten voor de andere vaste camera's van de Botlek en de 
Brienenoord hager uitvallen. 

4.2.5 Pilots 
Voor het proces Opsporing wordt nieuwe apparatuur ontwikkeld, voor contra-observatie en voor 
niet-herkenbare ANPR opstellingen, bijvoorbeeld in een aanhangwagen. In een tweetal pilots 
word! hier ervaring mee opgedaan. Een doel waarover gesproken is is het tijdelijk ongemerkt 
onder ANPR toezicht plaatsen van een bepaald gebied. In overleg met het proces Opsporing 
word! vastgesteld wat de eisen zijn aan de apparatuur, vervolgens wordt deze ontworpen, 
ontwikkeld, aangesloten op de infrastructuur en overgedragen. 

Voor het proces Wijkpolitie bestaat de pilot uit creatieve en flexibele inzet van bestaande ANPR 
technologie, bljvoorbeeld voor tijdelijke bewaking van bedrijventerreinen. Daarbij word! gebruik 
gemaakt van at aanwezige apparatuur, er word! geen nieuw systeem ontwikkeld of 
aangeschaft. Met het proces worden afspraken gemaakt wat de inhoud en de doelstellingen 
van de pilot zijn, de regie ligt bij het prooes zelf. 

4.2.6 Borgen van kennis 
Het bergen van kennis vanuit het ANPR project bestaat uit drie onderdelen. 

1. De opleidingen voor de BOF gebruikers zijn inmiddels gegeven. Voor 
vervolgopleidingen is dit ondergebraoht in de lijn bij RIO, het RADC. Er komt ook nog 
een opleiding voor cameratoezicht operators. 

2. Gedurende de looptijd van het project fungeren de projectleden als vraagbaak voor de 
rest van de organisatie voor wat betreft kennis en mogelijkheden van ANPR. Hiertoe 
nemen de projectleden deel aan overleggen in de organisatie en participeren ze in 
landelijke overleggen. 

3. Het in beheer brengen van de gerealiseerde producten. Datgene wat door het project is 
opgeleverd word! in beheer ondergebracht bij de betreflende korpsonderdelen. Voor het 
grootste deel is alles at in beheer gegeven, steeds als er een nieuw onderdeel is 
opgeleverd word! dat ook in beheer gebracht. 

4.2. 7 Bevragingstool 
De BOF kent een aantal beperkte rapportagemogelijkheden. Om de misdaadanalisten 
uitgebreider onderzoek te kunnen Iaten doen word! er een bevragingstool gerealiseerd. De 
gebruikte technologie hierbij is dezelfde als die van zoekvraaghulpmiddel (ZVH) van Xpol, 
Business Objects. Het nieuwe bevragingstool ANPR (ANPR universe) wordt voorzien van een 
GIS faciliteit waarmee het mogelijk wordt captures en hits op een plattegrond te tonen. De 
bevragingstool is bedoeld voor de misdaadanalisten, die hebben allemaal ook toegang tot ZVH, 
ze kunnen daarmee zelf hun rapportages definieren. 
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Complexere bevragingen, zoals bijvoorbeeld konvooianalyse, kunnen in het bevragingstool 
gedaan worden. Het bevragingstool kan vragen aan op willekeurige combinaties van kentekens, 
scans, hits, camera's en tijdstippen of periodes. Het Ievert aileen niet de toto's van de captures. 

Het systeem word! opgeleverd als een ruw systeem, omdat de gebruikers zelf hun rapportages 
kunnen ontwikkelen. Enkele rapporten zullen wei ontwikkeld worden. De vragen die gebruikers 
gaan stellen aan het systeem zijn nog niet bekend. Ook de intensiteit waarmee het systeem 
gebruikt zal worden is nag onbekend. lnformatie hierover zal naar voren komen in de pilot die 
we uit gaan voeren. Na a! loop van de pilot word! het systeem overgedragen aan de lijn: het 
eigenaarschap komt bij RIO te liggen. Die kan dan vervolgens besluiten of zij wil overgaan tot 
verdere ontwlkkeling, bijvoorbeeld uitbreiding van de infrastructuur, het verder Iaten ontwikkelen 
van voorgedefinieerde rapporten of het koppelen van het ANPR bevragingstool aan ZVH 
(Xpol). De verdere ontwikkeling vall buiten de scope van het project. 

4.2.8 Juridische afstemming 
Tot aan 1 januari 2008 liep de geldigheid van het privacyreglement ANPR. Op die datum is de 
nieuwe Wet PolitieGegevens (WPG) in werking getreden. Binnen PRR is er een werkgroep 
geweest die een voorstel heeft uitgewerkt hoe de WPG van toepassing is op ANPR. He! 
voorstel neemt meteen de discussie mee over hoe om te gaan met gegevens die afkomstig zijn 
van externe bronnen (andere ANPR-camera-eigenaren). Dat voorstel word! besproken met het 
OM om tot een gezamenlijk gedragen voorstel te komen. De vervolgstap is dan om het 
eventueel aangepaste voorstel voor te leggen aan de korpsleiding en door het OM bij de 
hoofdofficier. Na passe ring bij de korpsleiding word! het voorstel desgewenst ter besluitvorming 
door de korpsleiding voorgelegd aan de regionale driehoek. Zodra het voorstel de korpsleiding 
is gepasseerd word! hij tegelijkertljd overgedragen aan het landelijke programmabureau ANPR 
en aan nodale orientatie voor verdere afstemming. 
Als de korpsleiding het voorstel overneemt en de driehoek ook, kan vanaf dat moment 
dS+ V/Vialis haar kentekengegevens leveren aan de politie, dan zijn zij gedekt. 
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4.3 Planning 
De planning in hoofdlijnen is weergegeven in het onderstaande schema. Een meer 
gedetailleerde planning is als bijlage toegevoegd. 
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~: I 1 ~>Qde project I I I 

4.4 Capaciteit 

0 'd 

Voor lase 3 is de benodigde capaciteit van vtsPN VG ZW en DRI door hen ingeschat en 
afgestemd. Voor het VG is dat vooral capaciteit van netwerkbeheer, het is ingeschat op 260 
uur. Voor DRI is de benodigde capaciteit ingeschat op 281 uur, het is grotendeels capaciteit 
voor de projectleider techniek. 
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5 PROJECTORGANISATIE 

Project ANPR 3E FASE word! namens de directeur h~>rlriif<""" 
onder verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder 

- De projectmanager van het project ANPR 
aanspreekpunt binnen EXO voor de projectmanager 
Tljdens ANPR 3E FASE blijft de Stuurgroep ANPR in rum"'"· 

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

De stuurgroep ANPR bestaat uit onderstaande !eden: 

Portefeuillehouder ANPR 

Projectmanager 
Plv Projectmanager 
Proces DHV 
Proces Opsporing 
Proces Wijkpolitie 
Proces lnformatiesturing 
RRD 
DR!, projectleider techniek 
Projectsecretaris 

Op uitnodiging afhankelijk van de te be~~ 
EXOCT 
BBZ 
EXO 
Zuid-Holland·Zuid 

onderwerpen kunnen uitgenodigd worden: 

Onder verantwoordelijkheid van de projectmanager zullen de deelprojecten functioneren. 

Omdat ANPR al geruimte tljd operationeel word! ingezet worden zoveel mogelijk 
werkzaamheden binnen bestaande dienstonderdelen als ANPR-taakaccent ondergebracht Dit 
doet recht aan de gegroeide bestaande situatie en maakt de overdracht bij beeindiging van 
project ANPR eenvoudiger. 

Project ANPR zal in zijn huidige vorm tot 31 december 2008 worden voorgezet. Daarna komi de 
verantwoordelijkheid voor de doorontwikkeling in eerste aanleg blnnen de dienst EXO te liggen. 

5.1 Stuurgroep ANPR 
De stuurgroep ANPR stuurt de inzet op hoofdlijnen. De stuurgroep bewaakt de projectdoelen, 
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de organisatiebelangen, de voortgang van het project en stelt prioriteiten. De projectmnager 
brengt voorstellen in ter besluitvorming en rapporteert over de voortgang. De portefeuillehouder 
en de projectmanager vormen het contactpunt met de SGIV. De stuurgroep ANPR komt 
ongeveer 1 x per 4 maanden bijeen, naar behoefte. 

5.2 Opdrachtnemer 

De portefeuillehouder ANPR is verantwoordelijk voor het uiteindelijk 
realiseren van het projectresultaat zoals vastgelegd in dit projectplan. Hij is 
verantwoordelijk voor de EXO personele inzet en MT afstemming. In de praktijk is de dagelijkse 
verantwoordelijkheid voor het organisatorisch inbedden belegd bij de plaatsvervangend 
portefeuillehouder. De plv portefeuillehouder en de projectmanager overleggen zoveel mogelijk 
tweewekelijks over de voortgang van het project. 

5.3 Projectmanager 

De projectmanager is verantwoordelijk voor het realiseren van het projectresultaat. 
Hij rich\ de projectorganisatie in en geeft in samenwerking met het lijnmanagement van EXO 
Ieiding aan de deelprojectleiders/taakveldhouders. 
Hij maakt afspraken over de te realiseren projectresultaten. 
Hij is mede aanspreekpunt voor de realisatie, zowel richting het korps als richting EXO. 
Neemt op aanvraag deel aan landelijk ANPR·overleg. 

5.4 Deelprojectleider 
De deelprojectleider leidt het deelproject. Hij organiseert het deelproject , rapporteert aan de 
projectmanager en verdeelt de taken en activiteiten voor de projectuitvoering. Vooralsnog is er 
aileen sprake van het deelproject Techniek (Barging ANPR). Op andere deelgebieden zal 
aileen indien nodig een deelproject worden opgestart en een deelprojectplan worden opgesteld. 

5.5 Projectsecretaris 
De pro)ectsecretaris is onder verantwoordelijkheid van de projectmanager het organisatorische 
aanspreekpunt voor aile projectleden. Hij draagt zorg voor het projectarchief. Hij verzorgt de 
verslaglegging van de stuurgroep, ondersteunt de projectmanager en de deelprojectleiders. Hij 
organiseert bijeenkomsten en verspreidt de agenda en vergaderstukken. 
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5.6 Tijdsbesteding rollen 
Projectmanager, deelprojectleiders, taakaccenthouders met indicatie tijdsbesleding 

Organisatleafstemming& 
lnformatiehuishouding in 
samenwerking met RIO 
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(fulltime) 

(1 ,5 d/wk, half jaar) 

regullere 
werkzaamheden 

(50% netto tijd) 

(zie projectmanager) 



Aanspreekpunt 
veredeling en 
beschikbaar stellen 
ANPR·data 
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R 10 personeel 

EXO-BoBo 

Taakaccent 
reguliere 

werkzaamheden 

(indicatie 315u nodig) 

Ondersteuning 
communicatie 

centraal 
aangevraagd. 

reguliere 
werkzaamheden 

EXO reguliere 
werkzaamheden 

indien nodig. 
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5.7 De belangrijkste taken per aandachtsveld: 
1 ANPR-mobiel: Het coordineren en ondersteunen van het gebruik van de ANPR-techniek 

in de districten, processen en/of diensten, gericht op een breed toepassingsgebied 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 mogelijk gelijkelijk verdelen van de beschikbare 
capaciteit over de aanvragers. Het beheren van de mobiele ANPR·apparatuur. Het voor het 
operationeel in gebruik nemen testen van ANPR-updates en camera's. 

2 Cameratoezicht en ANPR·toepassingen: In samenwerking met project ANPR s• FASE 
realiseren van een statische ANPR-techniek toepassing in een camerabewakingsgebied. 
Hat inrichten van een statische post voor analyse doeleinden in een politieel gevoellg 
gebied. Het beheren van de statische ANPR-units. 

3 Deelproject Techniek (Borging ANPR): In alstemming met de landelijke ontwikkelingen 
op technisch gabled (ISC - Landelijke dataserver) ontwikkelen en realiseren van een 
technische inlrastructuur voor optimaal gebruik van ANPR-data binnen de regiopolitie 
Rotterdam-Rijnmond metals doe! de opslag van ANPR-data en het verzekeren van een 
veilig gebruik hiervan door gebruikers. Het deelproject Techniek omvat op technisch terrain 
de deelprojecten ANPR en Cameratoezlcht & ANPR· toepassingen alsmede innovatieve 
ontwikkelingen op technisch gebied. 

4 Organisatle-afstemming en lnformatiehulshouding: Het bevorderen van eflectief en 
efficient ANPR gebruik binnen de politieregio Rotterdam-Rijnmond. Het in kaart brengen van 
de gevolgen voor de werkprocessen en komen tot een eenduidige werkwijze, onder andere 
door het ontwikkelen van interceptiestructuren en opvolgscenario's bij dlrecte en indirecte 
ANPR·hits. Adviseren over de organisatie-aanpassingen om een blijvend effectief en 
efficient ANPR-gebruik te garanderen. Het advlseren over de organisatie en coordinatie van 
een adequate backoflice. Mede zorg dragen voor valide onderliggende informatiebestanden. 
Ontwikkelen van landelijke ANPR-standaards is samenwerking met andere politieregio's en 
het KLPD. 

5 Communlcatie: Het in- en extern actief cornmuniceren over de toepassing van ANPR 
binnen politie Rotterdarn·Rijnmond, al dan niet in samenwerking met controls partners. Het 
(Iaten) beheren en onderhouden van de ANPR PIT-site. 

6 Juridische Afstemming: Het in alstemming met de landelijke ontwikkellingen voor nieuwe 
toepassingen voorbereiden van de juridlsche grondslagen voor het gebruik van ANPR. Het 
vooraf toetsen van de toepassingsmogelijkheden van nieuwe onderliggende ANPR
inforrnatiebestanden. In samenwerking met het OM werken aan voorstellen onder welke 
voorwaarden ANPR-data in opsporingsonderzoeken mag worden gebruikt. In lijn brengen 
met de nieuwe WPG. lndien nodig meewerken aan het doen van voorstellen voor 
wijzigingen in wet- en regelgeving. 

7 Opleidingen & lnnovatleve ontwikkelingen: Het in samenwerking met leveranciers 
organiseren van theoretische ANPR-opleidingen die nodig zijn voor een efficient en eflectief 
gebruik van ANPR. Het organiseren en uitvoeren van de praktijkopleidingen ANPR. 
Het mede ontwikkelen van innovatieve ANPR-toepassingen. 
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5.8 Kwaliteitsbeheersing en controle 

Er zijn procesbeschrljvlngen gemaakt, zonodlg ondersteund door checklists, voor het gebruik 
van ANPR en het bijhouden van de hotlists. 

De technische produoten (deelproject Technlek) zullen voldoen aan de landelljke standaards 
van vtsPN. Wet de aanschaf van hard- en software betreft, wordt voor zover deze op het 
netwerk van politieregio Rotterdam-Rijnmond worden geplaatst, overleg gepleegd met en 
toestemming gevraagd aan het vtsPN. 

5.9 Voortgangscontrole en rapportage 

Er is een tweewekelijks projectoverleg dat zioh bezighoudt met de voortgangsbewaking. Binnen 
de verschillende deelprojeotenltaakvelden vinden optionee! near behoefte werkbesprekingen 
pleats. 
Tweewekelijks koppel! de projectmanager de stand van zaken mondeling terug aan de 
plaatsvervangend portefeuillehouder. 

De stuurgroep ANPR komt ca 1 x per 4 maanden bijeen, near behoefte. Rapportage gebeurt op 
hoofdlijnen en onder verantwoordelijkheid van de projectmanager. Naar behoefte zal de 
portefeuillehouder de tussentijdse resultaten, de stand van zaken en de eventuate beslispunten 
voorleggen aan de korpsleiding. De portefeuillehouder informeert de directeur bedrijfsvoering 
over de operationele en andere resultaten van het ANPR project De financiele 
voortgangsrapportage, met name de budgetuitputting, wordt verzorgd door het centrale bureau 
Flnanclen (FB) met als aanspreekpunt Jan de Leeuw van Weenen. 

5.10 Documentatie 
De tussen- en eindrapporten die worden geproduceerd door het project zullen digitaal worden 
gearchiveerd op het projectarchief op de fileserver van de regie "0:\Projecten\ANPR". Het 
papieren projectarchief wordt na afronding van het project en schoning overgedragen aan de 
dienst EXO. 
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6 FINANCIEN 

Voor de ANPR project en, lase 1, 2 en 3, geldt een totaalfinanciering voor het gehele project. 
Tussentijds hebben budgetoverhevelingen plaatsgevonden over de jaargrenzen heen. 
Onderstaand overzicht geeft de financiele situatie weer van aile projectfasen bij elkaar. In de 
regels 'Benodigd budget' 2008 en 2009 staan de nog te maken kosten voor project ANPR lase 
3. 

Toegekend budget lase 1, 2 en 3 
Realisatie voorgaande jaren DRI en EX 
Reallsatie 2008 op narap cljfers 
Benodlgd budget 2008 
Benodlgd budget 2009 

Saldo (overschot) 

Schatting onderhoudskosten 

Opmerkingen: 

lnvesterlng 
€3.322.000 

€92,250 
€ 1.014,382 

€690.000 
€ 1.475.000 

Exploitatie Totaal 
€857.500 €4.179.500 
€ 135.599 € 227.849 

€ 53.957 € 1,068.339 
€ 216.000 € 906.000 
€ 254.000 € 1.729.000 

€ 100.000 

vanaf 1-10-8, nog verwacht 

2009, buiten projectbudget 

Met FEZ is het toegekende budget, de realisatie en het nog benodigd budget doorgenomen en 
afgestemd. Op verzoek van FEZ zijn de onderhoudskosten, de afschrijvingskosten en de kosten 
voor de projectauto niet opgenomen op het projectbudget: dit vaft conform de richtlijnen van 
FEZ onder andere begrotingsposten. FEZ heeft de definitieve cijfers vastgelegd in een notitie, 
zie bijlage D. 

Een dee/ van de kosten zullen pas in 2009 gemaakt worden. Hiervoor vindt opnieuw een 
budgetoverheve/ing pleats via de 12 Marap van 2008. 

Binnen het project ANPR za/ zovee/ moge/ijk een modulaire aanpak worden doorgevoerd, 
waarbij steeds toestemming voor Uitvoering zal worden gevraagd. Financiele risico's worden 
hierdoor zovee/ mogelijk voorkomen. Dit modulaire aanpak betreft met name het plaatsen van 
fixed ANPR-camera's op vaste locaties met noodzakelijke aanpassingen van de infrastructuur. 

Er is volgens bovenstaand overzicht een overschot op de projectbegroting. Het kan zijn dat de 
kosten voor met name de aansluiting van de nieuwe vaste camera's hoger uitvallen, daarom 
wordt het budet vooralsnog niet afgeroomd 
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7 VERANTWOORDING EN OVERDRACHT 

7.1 Certificatie 

De eindrapportage (overdracht) van het project wordt ter certificering aangeboden aan de 
opdrachtgever. 

7.2 Projectafsluiting 

Het project wordt afgesloten zodra: 

• de resultaten en openstaande activiteiten zijn overgedragen aan en geaccepteerd door een 
opvolgend project en I of de lijnorganisatie; 

• de opdrachtgever de projectmanager en de portefeuillehouder decharge heeft verleend 
voor het project. 
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BIJLAGE A GEDETAILLEERD BUDGET ANPR FASE 3 
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BIJLAGE D NOTITIE FEZ OVER FINANCIEN ANPR 

Van 
Aan 
cc 
Betreft 
Datum 

In Ieiding 

Project ANPR 
21 oktober 2009 

Op woensdag 8 oktober 
bij elkaar gezeten met als doe! 
De gewenste duidelijkheid beslaat de volgende zaken: 

• Beschikbaar budget 
• Wat is de huidige stand van zaken 

EZ) 

• Wat is nog beschikbaar en in walk (boek)jaar wordt e.e.a. gerealiseerd 

Resultaat bijeenkomst 
In onderstaande overzichten is aile beschikbare informatie nu verwerkt. Uit deze overzichten 
zijn de volgende zaken af te lezen: 

• Zaken die in voorgaande jaren en in 2008 zijn afgerond en in de financiele administratis 
zijn verantwoord 

• Zaken die nu ·nog onderhanden zijn en doorlopen tot in 2009 

De overzichten kunnen op deze wijze de volgende doelen dienen: 
• De financiele verantwoording bij de 12-maandsrapportage van he! project ANPR over 

het boekjaar 2008 
• Input voor het opstellen van de begroting voor 2009 ten behoeve van het project. 

Overzichten 
In overzicht 1 Is weergegeven: 

• Tolaal toegekend projectbudget voor het ANPR tim lase 3 
• Realisatie cijfers van de boekjaren 2005, 2006 en 2007 (perlode DRS! en voor 2007 

een gedeelte bij EXO) 
• Realisatie cijfers 2008 ( opgenomen in de najaarsrapportage van de dienst EXO) 
• Nog te realiseren cljfers 2008 (volgens overzicht gemaakt door Gijs) 
• Prognose voor 2009 (volgens overzicht gemaakt door Gijs) 
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Opmerking/toelichting 
Een projectbudget (vastgesteld in diverse gremia zeals een betrelfende stuurgroep of overleg 
korpsleiding) geld! voor de gehele looptijd van he! project, dus voor meerdere jaren tezamen. 
Per (boek)jaar word! middels een budgetbrief, deze word! opgemaakt o.b.v. ingediend jaarplan 
en besluitvorming jaarplangesprek tussen diensthoofd en referent, een jaarbudget vastgesteld 
voor uitgaven (zowel investering als exploitatie) voor een lopend boekjaar. 

Hierbij hanteert de afdeling EZ de volgende vuistregel: 
Per boekjaar word! dus aileen het budget toegekend voor de uitgaven van het lopende jaar. Oil 
jaarbudget en de jaarbudgetten van de voorgaande jaren tezamen kunnen nooit hoger uitvallen 
dan het toegekende projectbudqet. 
Zou dit bet geval zijn dan adviseren wij (standaard) dater eerst besluitvorming moet 
plaatsvinden in de daarvoor bestemde gremla (lees: stuurgroep of overleg korpsleiding). Met 
andere woorden de projectleider dient dan een aanvullend projectbudget aan te vragen. 

Overzicht 2 is een nadere detaillering van overzicht 1 en in dit overzicht zijn de volgende cijfers 
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verwerkt: ( 
Gerealiseerde deelprojecten tot 1-10-2008, hiervan: 

• Realisatie cijfers voorgaande jaren ( 
• Realisatie cijfers 2008 
• Verplichtingen 2008 ( 

Nog uit te voeren vanaf 1-10-2008, doorlopend tot in 2009, hiervan: 
• Prognose cijfers 2009 
• Prognose cijfers 2009 
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110.000 4'3S.WO 

152.(l02 678.502 44-S:?A 6.217 60.541 

.... • ', ;.;, 

15.000 

160.000 15()-000 15.000 

'""""' ~30.000 

"'"'"' 1~0.000 

115,000 
100.000 

110.000 

UN 28 (lntlorzo~k 10.000 

200.000 

... 000 
2.000 

lbv\IOertulgen 26.000 
(plk>tuniV<lrsll) 

10.000 

20.000 

5.000 

10.000 

10.000 10.000 
1~0.000 

40.000 "'000 

350.000 31;0.000 

"'""" 30.000 

Toelichting 
In het overzicht zijn de volgende posten niet opgenomen: 

• Kosten auto project ANPR 
• Onderhoudskosten camera's e.d. voor 2009 

Beide posten hoeven niet meegenomen te worden als projectuitgaven. 
De kosten van dienstvoertuigen die gebrulkt worden bij projecten zijn budgettair elders 
ondergebracht en vanaf 2009 (voortvloeiend uit de vastgestelde normering) wordt hiervoor een 
budget toegekend aan de dienst Facilitair Bedrijf. In de normering 2008 is aan het FB hiervoor 
een pool van auto's toegekend. 
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Onderhoudskosten voortvloeiend uit installatie en ingebruik name horen thuis onder de 
beheerskosten. Voor zover dit ICT - kosten betreft krijgt de dienst DR31 jaarlijks hiervoor een 
budget toegekend. 

( 

( 

( 

( 

Conclusie op basis van beide bovenstaande overzichten 
De huidige budgetten (investering en exploitatie) voor 2008 hoeven niet te worden aangepast. ( 
Jaarbudget investering 1,9 min verwacht resultaat: maximaal i ,7 min 
Jaarbudget exploitatie 0,5 min verwacht resultaat: maximaal 0,3 min ( 

Ten opzichte van het totaal toegekende projectbudget is er dus zeker nog ruimte voor het ( 
benodigde budget voor het komend boekjaar 2009. 

( 

Afspraken ( 
• in hat vervolg zal overzicht 2 door Ron gebruikt gaan worden om periodiek een 

financiele stavaza te produceren voor de projectleider en budgetverantwoordelijke(n). ( 
• Doo i.s.m zal worden gezorgd dat ook in 2009 de juiste 

jaarbudgetten, in overieg met de projectieider, voor 2009 worden toegekend. ( 
Uitgangspunt hierbij is overzicht 2 en de daadwerkelijke reaiisatiecijfers van 2008 zeals 
zai worden opgenomen in de i2-marap van de dienst EXO. ( 
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