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• Op 14 februari 2011 ontving ik uw verzoek op grand van de Wet openbaarheid van bestuur
(hierna: Wob).
Op 4 maart 2011 heeft u schriftelijk aan de landelijk Wob-coordinator bevestigd dat u akkoord
gaat met verdaging van de beslistermijn voor alle politieregiokorpsen met vier weken.
Gevraagde documenten
U vraagt op grand van de Wob om openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben
op het gebruik van ANPR in politieregio Zeeland. U heeft daarbij aangegeven dat uw verzoek
omvat, maar niet gelimiteerd is tot:
• het aantal en de locaties van vaste en mobiele camera's;
• de gegevens die door deze camera's geregistreerd worden (bijvoorbeeld: enkel
kenteken, of ook beeldmateriaal waarop type auto en aantal inzittenden zijn af te leiden);
• de bronnen van de databestanden met geregistreerde kentekens als de gebruikte
camera's niet in uw eigendom zijn, bijvoorbeeld: u gebruikt ook informatie uit de
gemeentelijke camera's die gebruikt worden voor verkeersmanagement en handhaving
van milieu wet- en regelgeving);
• de bewaartermijn van geregistreerde gegevens;
• de procesbeschrijvingen met betrekking tot het gebruik van de camera's en
databestanden;
• de bronnen en verversingssfrequenties van de bestanden waarmee de geregistreerde
kentekens worden vergeleken;
• de investerings- en operationele kosten van de camera's;
• de verstrekking van de geregistreerde gegevens aan derden (bijvoorbeeld: andere
korpsen, andere opsporings- en inlichtingendiensten, derden zoals private organisaties);
• informatie over de effectiviteit;
• informatie over de juridische kant.
Op donderdag 24 februari 2011 hebt u in een telefoongesprek met de landelijk Wob-cobrdinator
de inhoud van het Wob-verzoek d.d. 11 februari 2011 toegelicht. U hebt de inhoud van de e-mail
d.d. 24 februari 2011, waarin uw toelichting op het verzoek door de landelijk Wob-coordinator is
verwoord, schriftelijk bevestigd.
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