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1 P rojecti n iti atiedocu ment 

1.1 Plaats document 
De bron van dit document Is te vinden in: 
J: \STU\Be lei dsexpertise\Noda I e orientatie \AN P R\ANPR 0 3 

1.2 Versie geschiedenis 

Versiedatum Veranderlngen 

3 november 2009 Eerste uitgave 
23 december 2009 Tweede uitgave 
2 februari 2010 Derde uitgave 
29 september 2010 Vierde ultgave 
18 november 2010 Vijfde uitgave 
27 december 2010 Zesde uitoave 
1 maart 2011 Zevende uitgave 

1.3 Goedkeuring 
Oit document Is geldig lndien goedgekeurd en ondertekend door: 

1.4 Verspreiding 
Dit document wordt gestuurd naar: 

Polltle Brabant-Noord 

Afdellng SturJng 

M a rkeri n g I wijzi gin ge n 
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1.5 Begrippenlijst 
Vermeld hier de in dit document gebrulkte belangrijke begrippen. 

ANPR 
RKC 
Hit 
Referentlebestand 
IGP 
NIM 
RIK 
DIK 
RTR 
DIT 

Polltle Brabant·Noord 

Afdellng Sturlng 

= Automatlsche Nummer Plaat HeRkennlng 
= Raad van Korpschefs 
= Kenteken dat voorkomt in een referentiebestand 
= Samengestelde kentekenverzameling 
= Informatie Gestuurde Politle 
= National Intelligence Model 
= Reglonaal lnformatle Knooppunt 
= Distrlctelijk Informatie Knooppunt 
= Reglonale Toezicht Ruimte 
= Dit Is bevelligen (bedrijf) 
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Strateglsche toepasslng ANPR Dlstr1ct Haas en Leljgraaf 

2 Managementsamenvatting 

2.1 Inleiding 
In het kader van de bestrijding van criminaliteit en het monltoren van de beweglngen van 
criminelen maakt de politle steeds meer gebrulk van technische hulpmiddelen die dit soort 
processen In de dagelljkse bedrijfsvoerlng ondersteunen. Informatle Gestuurde Politie en 
nodale orl~ntatle zljn twee Items die elkaar in dat kader in deze notitle raken en beinvloeden. 
Een van die technische hulpmlddelen Is het gebruik en de inzet van A(utomatlsche) 
N(ummer) P(laat) (He)R(kenning), ofwel kentekenlezende camera's (verder ANPR). 

2.2 Aanleiding 
Volgens de cijfers z.ijn het aantal woninginbraken binnen het District Maas en Leljgraaf in 
2009 verder gedaald met 10% ten opzichte van 2008. 
De dallng van het aantallnbraken binnen de reglo mag worden toegeschreven aan het 
reglonale project Samen tegen Inbrekers, dat In 2008 van start is gegaan. Opmerkelijk 
daarblj Is, dat in de gemeente Cuijk er een stijging was van 24% ten opzichte van 2008. 
Zoals in 2008 zljn in de gemeente Cuijk beduidend meer woninginbraken geregistreerd dan 
de landelljk geaccepteerde norm van 1% van de woningvoorraad. (overschrijding met 29%) 
Naast de lokale wonlnglnbrekers kan de gunstlge llgging van Culjk aan de A73 mogelljk een 
oorzaak zljn voor een hogere aantrekklngskracht van andere potentiele lnbrekers. 

2.3 Verwachte oplevering van producten 
Vaste camera: 
Op basis van de waargenomen voertuigpassages inzicht te krijgen In de verplaatsing van 
voertuigen(ln gebruik bij potenti~le daders) in relatie tot de gepleegde strafbare feiten in het 
achterliggende gebled en op basis hiervan opsporingsindicaties te verkrijgen die leiden tot de 
oplosslng van dellcten en In de toekomst voorkomlng hlervan. 

Moblele camera: 
Op basis van de analyse van de gegevens van de vaste camera's kan de moblele camera 
hiermee gevoed worden en actlef survellleren binnen het aangegeven gebied om zodoende 
kentekens die op de referentiebestanden voorkomen te traceren en/of de identltelt van de 
lnzittenden vast te stellen. 

Polltle Brabant-Noord 

Afdellng Sturlng 
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Strateglsche toepasslng ANPR District Maas en Leijgraaf 

2.4 Kosten 

De benodlgde vaste camera's moeten gedurende de projectperlode worden gehuurd. Middels 
tussenkomst van de stichting Crimlnee (RTR), Is de stichting Technologie & Velllgheld bereld 
gevonden om de plaatslng van de vaste camera's te verzorgen. Het bedrijf DIT zal dit 
ultvoeren. 
De kosten hlervan zljn: 
£ 600, 00 per maand, per camera exd. BTW is totaal €: 10.800,00 excl. BTW. 
Daarbij komen nog de kosten voor monteren, lnregelen en demonteren. 
Daarnaast zljn er nog kosten die door derden gemaakt worden zoals; 

• Aanvraag vergunnlng voor plaatslng 
• Aanslulting voeding en verbruik 
• Benodlgde SIM-kaarten 

Inrichtlng van een onopvallende survelllanceauto met ANPR-apparatuur en de benodlgde Back 
Office software, alsmede opleldlng m.b.t. het gebrulk. 
Voor dlt onderdeel zljn een drletal bedrijven ultgenodigd om op basis van een vastgesteld 
elsenpakket een offerte ult te brengen. Door het bedrljf HIG Traffic Systems en Honac werd 
een offerte ultgebracht. Het bedrljf EAL kon nlet aan ons verzoek voldoen. 
Op basis van de kostprljs, gebrulksvrlendelljkheid, servlcevoorwaarden en opleldlng Is 
gekozen voor HIG Traffic Systems. 
De totale kosten zijn €: 34.285,00 excl. BTW 

Door de stlchtlng Crlmlnee zal ondersteunlng worden verleend bij de uitvoerlng van het 
project. De passagegegevens gaan vanaf de camera's rechtreeks naar de Reglonale Toezlcht 
Rulmte (RTR) van Crlmlnee. Binnen de RTR worden de passagegegevens verwerkt. Van onze 
organlsatle wordt verwacht dat wlj de aangeleverde gegevens analyseren. Reglonale 
referentlebestanden moeten door Brabant-Noord worden aangeleverd. 

2.5 Benodigde hulpbronnen 
Medewerklng van medewerkers van het team Cuijk, RIK, DIK, Openbaar Minlsterie, de 
Gemeente Culjk, stlchtlng Crimlnee (RTR) en DIT (Dit is bevelligen). 

Polltle Brabant-Noord 

Afdel!ng Sturlng 
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Strateglsche toepasslng ANPR DIStrict Haas en LeiJgraaf 

3 Inleiding 

3.1 Doel van dit document 
In het kader van de bestrijding van criminaliteit en het monitoren van de beweglngen van 
crimlnelen maakt de politie steeds meer gebruik van technlsche hulpmiddelen die dit soort 
processen In de dagelijkse bedrljfsvoering ondersteunen. Informatle Gestuurde Polltle en 
nodale orlt!ntatle zljn twee Items die elkaar In dat kader In deze notitle raken en be'invloeden. 

Een van die technische hulpmlddelen is het gebruik en de inzet van A(utomatische) 
N(ummer) P(laat) (He)R(kennlng), ofwel kentekenlezende camera's (verder ANPR). Deze 
technlek Is voor het eerst toegepast In het proces Handhaving, maar ult de ervarlngen blljkt 
het ook zeer goed toepasbaar In het proces Opsporlng. Met deze technlek kan bljvoorbeeld 
ook In beeld worden gebracht of en zo ja waar gestolen voertulgen worden gebrulkt en hoe 
die door Nederland bewegen. Hleronder wordt nader op de verschlllende 
toepasslngsmogelijkheden lngegaan. 

De politle werkt altljd In ondergeschlktheld aan het bevoegde gezag. Oat betekent dan ook 
dat de verantwoordelijkheld voor het gebruik van kentekenlezende camera's en de daaraan 
gekoppelde verwerklng van gegenereerde gegevens, bij en door de politie, afhankelljk van de 
vorm, Is ondergebracht bij de (hoofd)officler van justltle, de burgemeester en/of de 
korpsbeheerder. De opslag en verwerking van door deze systemen gegenereerde data Is 
geregeld In de Wet Polltiegegevens (verder WPG}. 

ANPR kan op verschillende manieren worden lngezet, te weten ; 

moblel (zle 3.2.1}; 
op strateglsche Jocatles (zle 3.2.2}; 
In het kader van beveiliglng 1 bewaking. 

In dlt project wordt, naast een beschrijvlng van de eerste toepassingsmogelljkheld, 
beschreven hoe de ANPR-technlek op strateglsche locatles kan worden lngezet. Deze locaties 
bevlnden zlch In het 'gebled' van politleregio Brabant-Noord. Planning van locaties Is 
afhankelljk van het crimlnallteltsbeeld. 

De derde mogelljkheld wordt hler verder niet nader behandeld en toegellcht, omdat die in 
opzet en ultvoering een afwljkend karakter heeft en omdat de juridlsche kaders daarvoor 
anders zijn. 

Polltle Brabant·Noord 

Afdellng Stunng 
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Strateglsche toepasslng ANPR District Maas en Leijgraaf 

3.2 Toepassingsvormen ANPR 

3.2.1 ANPR mobiel 

ANPR kan op twee manleren moblel worden gebruikt. Het systeem kan tijdelijk langs een weg 
op bijv. een statief worden geplaatst, maar het kan ook in een (politie)voertuig worden 
gemonteerd. In beide gevallen worden kentekens van het passerende voertuigen gelezen en 
vergeleken met kentekens, waarvoor de politie binnen het kader van haar gebruikelijke taken 
om uiteenlopende redenen belangstelling heeft en die zijn opgeslagen in een politiebestand. 
Deze gegevens zijn samengebracht In een zogenaamd 'referentlebestand'. 

Bij deze toepassing van ANPR wordt in prlncipe altijd onmlddellijk gereageerd op een 'hit', 
zijnde een match van het gedetecteerde kenteken met een kenteken In een 
referentlebestand. Inzet van deze vorm van ANPR is slechts een beperkte lnbreuk op de 
privacy, omdat aileen eigenaren/gebrulkers van die vooraf geselecteerde 
voertuigen/kentekens in het verkeer aan een nadere controle worden onderworpen. 

3.2.2 ANPR Strateglsch 

ANPR kan ook strategisch worden ingezet, te weten op vaste locatles langs (snel)wegen. Ook 
In dlt geval kunnen gelezen kentekens worden vergeleken met de referentiebestanden, maar 
bij deze vorm van inzet wordt over het algemeen niet meteen gereageerd op een hit. Een van 
de mogelljkheden hier is om vast te stellen of en zo ja hoe en langs welke wegen, bij de 
politie bekende criminelen zich door de diverse verzorglngsgebieden bewegen. 

In geval van geconstateerde strafbare feiten in een bepaald gebied, kan men achteraf nagaan 
welke voertuigen eventueel zijn te linken aan dat/die felt( en). Of om, in geval van te 
verwachten strafbare feiten, tijdlg in te kunnen grijpen zodat dat strafbare felt kan worden 
voorkomen. 

Ook is het mogelijk om in een bepaald gebied aile kentekens van passerende voertuigen vast 
te leggen om later op basis van analyse te kunnen vaststellen, welke voertuigen(inzlttenden) 
zich mogelljk schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten binnen dat gebied. 

3.3 Toestemming eigenaar/beheerder weg(en) 
Voordat tot plaatsing van ANPR-camera's wordt overgegaan dient er toestemming te zijn van 
de wegeigenaar/·beheerder. Deze toestemming moet blijken uit een vergunning of ander 
document, waarln ook de voorwaarden van montage en beheer van de installatie zijn 
opgenomen. 

Politte Brabant-Noord 

Afdellng Sturlng 
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Strateglsche toepasslng ANPR District Maas en Leljgraaf 

3.4 Bevoegd gezag en verantwoordelijkheid 
Inzet van deze vorm van ANPR Is een geautomatlseerde manler van werken die tot de 
dagelijkse taken en werkzaamheden van de politieambtenaar als bedoeld In artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvorderlng In het kader van artikel 2 van de Politiewet 1993 worden 
gerekend1• De inzet van ANPR strategisch heefl: primalr tot doel ondersteunlng te leveren aan 
de strafrechtelijke handhavlng van de rechtsorde, als bedoeld In artikel 2 van de Politiewet 
1993 en Is daarmee een verantwoordelijkheid van het openbaar mlnlsterle, In casu de 
(hoofd)officier van justitie. 

Deze geautomatiseerde methodiek maakt het daarbij mogelijk om controleerbaar gegevens 
op te slaan en te verwerken tot voor de dagelijkse politionele bedrijfsvoering hanteerbare 
informatie. Opslag en verwerking van gegenereerde data vinden plaats in bestanden 
waarvoor de korpsbeheerder verantwoordelijk is. 

De op de hiervoor beschreven wijze gegenereerde gegevens dragen bij aan een verbetering 
van de werkmethodiek Informatle Gestuurde Politie. Doel daarvan is om de individuele 
politiemedewerker/-ster door middel van briefing en debriefing van zodanige informatie te 
voorzien dat hij of zij zeer gericht kan werken. 

J De wetpever gaat er op grand van jurlsprvdentle van de Hoge Raad van ult dat bepaalde methoden geen concrete 
regellng als opspcrlngsbevoegdheld behoeven. Zle daartoe 'Tekst & Commentaar, Stratvorderlng vljfde druk~ tltel NA, 
paglna 354 onder b en c. 

Polltle Brabant-Noord 
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Strateglsche toepasslng ANPR District Maas en Leijgraar 

4 Projectdefinitie 

4.1 Projectdoelstellingen 
Op basis van gegevens, de lnformatlepositie ten aanzien van (potentiele) daders te 
verbeteren, waardoor gepleegde wonlnglnbraken(enlof andere gepleegde delicten) in de 
perlode van ( wordt vastgesteld op moment dat camera's operatloneel zljn), blnnen het 
gebled van de gemeente Culjk dat aan de westzijde wordt begrenst door de A73, aan de 
noord- en oostzljde door de rivler de Maas en aan de zuidzljde door de Orogestraat(Kullen), 
opgelost kunnen worden en/of in de toekomst tegengehouden. 

4.2 Projectaanpak 
Blj het plegen van strafbare feiten maken naast lokale woninginbrekers, (inter)nationale 
personen I crimlnelen steeds meer gebruik van transport en vervoer. De pakkans is klelner en 
het werkgebled Is groter. Men komt van ver, pleegt de dlefstal, de lnbraak of welk strafbaar 
felt dan ook en relst weer terug naar de eigen woon- of verblljfplaats. De polltle vlndt op een 
plaats delict hoogult wat achtergebleven sporen, maar over het algemeen zljn deze moellljk 
naar de verdachte(n) te herlelden. 

Deze vorm van crlmlnalltelt wordt samengevat onder de noemer 'moblel bandltlsme'. Er zljn 
In de loop der jaren diverse omschrljvlngen van dat begrip ontstaan, veelal gerelateerd aan 
door inwoners van voormalige Oostbloklanden In Nederland gepleegde crimlnallteit. Gezlen 
het In de vorige alinea gerelateerde wordt dat begrip lnmiddels breder beschouwd. Oat maakt 
dat ten aanzlen van dlt project onder moblel banditisme wordt verstaan : 

Aile strafbare felten als bedoeld In artlkel 67 lid J van het Wetboek van Stralvorderlng, al dan 
nlet In georganlseerd verband gepleegd door (inter)nationale personen I crlmlnelen, die voor 
het plegen van die felten ten mlnste 20 kilometer bulten hun woon- of verbiUfplaats relzen 
en/of de polltlereglogrenzen van hun elgen woongebled overschrljden. 

Het (lnter)natlonale wegennet Is de afgelopen decennia sterk uitgebreid en de politie Is, zeker 
in relatie tot dat mobiel banditlsme, dan ook niet meer in staat om zonder technlsche 
ondersteunlng zlcht te houden op die vormen van strafbare felten waarblj goederen en 
(inter)natlonale personen I criminelen gebrulk maken van de diverse vervoermiddelen en de 
(snel)wegen. 
Door de lnfrastructuur Is Cuijk gemakkelijk te berelken vanuit Gelderland, Umburg, het 
zuidoosten van Brabant en Oultsland. 
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Strateglsche toepasslng ANPR Dlstr1ct Maas en Leijgraaf 

4.3 Bereik 
Camera's langs/op {snel)wegen maken het mogelljk om vast te leggen wie op enlg moment in 
welk gebied Is geweest. Deze informatie kan dan gekoppeld worden aan een of meerdere 
gepleegd(e) strafba(a)r(e) felt(en). Oat soort camera's zijn onderdeel van de hler behandelde 
ANPR systemen. ANPR Is een volledlg automatisch, digltaal systeem dat het mogelljk maakt 
om zicht te houden op (de verwerking van) kentekens /lnformatle. 

Inzet van deze ANPR-systemen langs (snel)wegen heeft, gekoppeld aan de taken van de 
polltie, te weten de bestrljdlng van reglcmale crimlnalltelt en de bestrijding van 
(boven)reglonaal moblel bandltisme, meerdere doelen, te weten : 

in het kader van de nodale orientatie zichtbaar maken hoe bij de polltle bekende 
(inter)nationale of reglonale personen 1 crlmlnelen zich door het teamgebled Cuijk 
verplaatsen; 
vastgelegde kentekens hanteren voor de opsporing van (verdachten van) gepleegde 
strafbare felten2; 

voorkomen dat strafbare felten (kunnen) worden gepleegd. 

De wlsselwerking tussen de leefrulmte en stromenland Is In toenemende mate bepalend voor 
het karakter van onvelllgheid en biedt tegelijkertijd aanknopingspunten voor de bestrljdlng 
ervan. Door nlet aileen aanwezlg te zijn op plaatsen, maar ook op stromen(wegen), kan het 
verlies aan handellngsvermogen bij de overheid door de opkomst van de 
lnformatlesamenlevlng worden gecompenseerd. 

4.4 Op te leveren producten en diensten 
Op basis van de waargenomen voertulgpassages inzicht te krijgen In de verplaatslng van 
voertulgen (In gebrulk blj potentlele daders) in relatie tot de gepleegde strafbare felten in het 
achterllggende gebled. 

Gegevens/Informatie: 
1. Bewaartermljnen data: 

Ultgangspunt in dlt project Is dat de kentekens van aile voertuigen die de ANPR· 
camera's passeren, worden verwerkt op basis van artikel 8, 9 en/of 10 van de WPG. 
Om de inbreuk op de privacy zo beperkt mogelljk te houden, zullen de gegenereerde 
kentekens in een tijdelljk bestand worden opgeslagen. Aan dlt tljdelijk bestand wordt 
In het kader van dlt project, met het oog op de privacy, een bewaartermijn van 28* 
dagen verbonden. Blnnen 28 dagen moet worden vastgesteld welke kentekens 
voldoen aan de comblnatle van moblel bandltisme en strafbare felten als bedoeld In 
artlkel 67 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering. Kentekens die nlet matchen met 
dat ultgangspunt, worden automatlsch ult het bestand verwijderd. Kentekens die wei 
matchen, worden vervolgens verwerkt overeenkomstig de bepalingen in de WPG. 

1 Wet PoRttegegevens, artlkel10 lid 1 onder a, mede IR verband met artlke/3:1 van het Beslult Pollttegegevens. 
"' 28 dagen Is de tennijn die hiervOor In de Ontwerpwetgeving won:tt aangehouden. 

Polltle Brabant·Noord 

Ardellng Sturlng 

Datum: 1 maart 2011 

verste: 0.7 



Projectlnltlatledocument 

Strateglsche toepasslng ANPR District Haas en Leljgraaf 

2. Referentlebestanden: 
Een referentiebestand zal altljd gebaseerd zljn op actuele lnformatie uit 
politlebestanden. Deze referentlebestanden zullen worden gevoed met ; 

• Kentekens waarvan bekend Is dat die waren betrokken bij het plegen van 
ernstlge mlsdrljven3; 

• Kentekens waarvan bekend Is dat de bestuurder/elgenaar/houder betrokken 
was blj het plegen van ernstige misdrijven. 

Aan de hand van brongegevens zullen er ten aanzlen van de referentlebestanden 
categorlel!n worden gemaakt. Zo zal er bljvoorbeeld een categorie 'wonlnglnbraken' 
komen, een categorle 'veelplegers', enzovoorts. De referentiebestanden die zullen 
worden gebrulkt blj de inzet van ANPR-strategisch zullen inhoudelljk dezelfde zijn als 
die blj de inzet van ANPR-mobiel. ANPR strategisch vraagt echter, In het kader van 
een beperking van de lnbreuk op de privacy, om een selectief gebrulk van die 
referentlebestanden. Het vorenstaande betekent dat de keuze van de categorlel!n 
afhankelljk Is van doel en plaats waarop ANPR-inzet plaatsvindt. 

3. lnformatleverwerklng: 
De gegevens die door mlddel van lnzet van ANPR-systemen binnen het 'Teamgebled 
Culjk' worden gegenereerd zullen worden getransporteerd naar een 
computersysteem van de RTR van de stichting Crimlnee. Ten aanzien van de 
verwerking van deze gegevens zal waar nodig samen worden gewerkt door en met -
medewerkers/-sters van het RIK Brabant-Noord c.q. DIK van het district Maas en 
Leljgraaf. 

Het RIK en DIK zljn onderdeel van een programma voor de politie in Nederland waarin 
de structuur van gegevensverwerklng en -uitwisseling wordt beschreven, te weten 
het National Intelligence Model (verder NIM}. Hierln wordt onder meer aangegeven 
welke informatle, op welke wijze, door en aan wie of welke lnstantle, mag worden 
doorgegeven en/of bevraagd. 

De verwerklng van de gegevens zal geautomatiseerd worden gedaan. Oat maakt het 
mogelijk voldoende toezlcht op de julste naleving van de WPG en de in deze notltie 
beschreven werkmethodlek te garanderen 

4.5 Afbakening 
Voor de analyse worden in ogenschouw genomen de wonlnglnbraken die zijn gepleegd 
blnnen het geografische gebled (aan de westzljde begrenst door de A73, aan de noord- en 

' Met ernstJge mlsdrfjven worden bedoeJd aile stratbare felten bedoeld In artike/671/d l van het Wetboek van 
StrafvoiTJerlng, In relatle met de doelste/1/ng van dit project. 
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oostzijde door de rlvler de Maas en aan de zuidzijde door de Drogestraat(Kullen)} in de 
periode van ( wordt vastgesteld op moment dat camera's operationeel zijn) 

Bezien zal worden In hoeverre het past in de capaciteit om met de mobiele ANPR andere 
onderwerpen dan woninginbraken in het team op te pakken. 

4.6 Camera's 
Gezien de infrastructuur is het aan te bevelen op drie strategische punten camera's te 
plaatsen, waarbij op Ieder punt een camera voor het inkomende verkeer en een voor het 
uitgaande verkeer. 
De st 

4. 7 Randvoorwaarden 
Het vastleggen van de gelezen kentekens zal geschieden in de perlode van ( wordt 
vastgesteld op moment dat camera's operationeel zijn) 
Plaatsing van camera('s) zal geschieden door het beveiligingsbedrijf DIT. 
Het district zal de nodige capaciteit beschikbaar moeten stel!en om de benodigde informatie 
te kunnen verwerken die door de RTR wordt aangeleverd. 
Het district zal capaciteit vanuit het team Cuijk beschikbaar moeten stellen om de pilot uit te 
kunnen voeren. 

4.8 Relaties met andere projecten 
Aanpak veelplegers, Offensief woninginbraken Samen tegen Inbrekers 

4.9 Aannames 
Dat vergunningen van gemeente en/of Rijkswaterstaat geen belemmering zullen vormen. 
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5 Projectorganisatiestructuur 

5.1 Projectma nagementstru ctu u r 

: Plv. Districtschef Maas en Leijgraaf 
: Portefeuillehouder Nodale Orientatie 

Projectmanager Crimlnee 
: Beleidsmedewerker Nodale Orientatie afd. Sturing 
: Teamchef Cuijk 
: Vertegenwoordiger DIK 
: Vertegenwoordiger Opsporing 
: Vertegenwoordiger team 
: Communicatie 

5.2 Rolbeschrijvingen 
plv. Districtschef Maas en Leijgraaf; 

Heeft de Ieiding van dit project, zorgt voor de facilitering vanuit het district en de afstemming 
met lokaal bestuur, openbaar minlsterie, Korps Landelijke Politiediensten, districtelijk- en 
korpsmanagement. 

, portefeuillehouder Nod ale Orlentatle en programmamanager Crimi nee: 
Ondersteunt het project vanuit de RTR, verzorgt binnen de RTR de vastlegging van de 
voertuigpassages en de verwerking hiervan, 

beleidsmedewerker Nodale Orientatie afd. Sturing; 
Ondersteunt het project vanuit zijn expertise, 

-· teamchef Noord; 
Algemene ondersteuning pilot, faci l iteert teammedewerkers, 

vertegenwoordiger DIK; 
Levert de informatie die nodig is om een analyse te kunnen uitvoeren op de vastgelegde 
voertulgpassages. 

vertegenwoordiger Opsporing; 
Adviseert vanuit zijn expertise welke informatieproducten nodig zijn om daders van gepleegde 
delicten te traceren. 
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Levert de teamgebonden informatie die nodig is om een analyse te kunnen uitvoeren op de 
vastgelegde voertuigpassages. 

rationeel communicatieadviseur; 
Verzorgt intern en extern de communicatie m.b.t. dit onderwerp, uitgaande van het 
communicatiekader Landelijk Programmabureau ANPR 
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6 Communicatieplan 

In dlt communicatieplan staat beschreven hoe de informatle-uitwissellng over het project 
erult gaat zlen. 

- Pilot intern communlceren en bij succes na afloop ook extern? 

6.1 Betrokken partijen 
Blj deze pilot zijn de volgende partljen betrokken: 
- Projectgroep ANPR Brabant-Noord; 
- Gemeente Culjk; 
- landelljk programmabureau ANPR; 
- KLPD; 
- Team Cuijk; 
- Dlstrictsrecherche Maas en Leijgraaf. 

6.2 Doelgroepen 
Intern: 
-Team Culjk 

6.3 Doelstelling per doelgroep 
Intern: 
Team Cuijk lnformeren over de pilot met ANPR en informatie over hun rol in de pilot. 

6.4 Belangrijkste informatie die gecommuniceerd moet worden 
Intern: 
Ooelgroepen lnformeren over de pilot met ANPR. 
-Hoe lang loopt de pilot? 1november 2010 tot 1 februarl 2011. 
- Met welk doelloopt deze pilot? Woninginbrekers (/ veelplegers) opsporen en aan zaken 

koppelen. 
- Wanneer pilot geslaagd? ... 
- (eerdere) Landelijke successen? 
• Bevoegdheden m.b.t. ANPR? 
-etc. 

Belangrljk Is te benadrukken dat ANPR (Automatisch NummerPiaat heRkennlng): 
- een selectlemlddells; 
- de pakkans vergroot; 
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- zlch rlcht op specifieke doelgroepen (en dus niet op elke willekeurige burger}; 
- en de (verkeers)veiligheid vergroot. 
Daarmee het 'Big brother is watching you'- idee ontkrachten 

6.5 Mogelijke middelen 
Intern: 
- intranet/ digitale bulletins (speclale pagina Pilot ANPR inrichten); 
- briefing; 
- Insigne. 

6.6 Frequentie van de informatievoorziening 
De pilot loopt 3 maanden. In de aanloop naar het proj ect toe moeten de doelgroepen 
ge'informeerd worden, net als bij de start en vervolgens bijvoorbeeld elke maand en bij 
belangrijke Info eerder. 

6.7 Methode van communicatie 
Wie dient de lnformatie op wefk moment te verstrekken en hoe moet de informatie worden 
gegenereerd? 

De projectleider, houdt de communicatieadviseur van deze pilot, buiten 
de projectoverleggen, regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Tevens Is de 
projectleider degene, die de woordvoering naar de pers (met ondersteuning van de 
communicatieadviseur) op zich neemt. 
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7 Beheersinstrumenten 

Tljdens het project zal er blnnen de project regelmatlg overleg zljn m.b.t. de voortgang van 
het project. 

Afsluiting project 
Na de afgesproken tljd wordt het project afgesloten en dient er een eindrapportage te worden 
opgemaakt. 
Ult dit elndrapport meet blijken of het strateglsch/moblel toepassen van ANPR blnnen onze 
regia een belangrijke bijdrage kan leveren in het terugdringen van de crimlnalitelt en 
informatie oplevert voor de bedrijfsvoering m.b.t. de dagelijkse politietaak.(IGP) 
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