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1 - overzicht beschikbare documenten 
   

Wob-verzoek gebruik milieuzone anpr camera's door gemeente Amsterdam 

Geachte heer/mevrouw Zenger, 

Op 13 maart 2011 heeft u een schriftelijk verzoek ingediend op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob). In verband met de uitgebreidheid van uw verzoek is op 
u op 11 april 201 1 bericht dat de beantwoording van uw verzoek met vier weken zou 
worden verdaagd, namelijk tot 12 mei 201 1. lnmiddels hebben wij u ingebrekestelling 
gedateerd op 23 mei, ontvangen op 26 mei. Graag wil ik u mijn excuses aanbieden dat de 
beantwoording van uw Wob-verzoek vertraging heeft opgelopen en dat het niet gelukt is 
om voor 12 mei 2011 te beantwoorden. 

In deze brief zal ik uw Wob-verzoek beantwoorden volgens de omschrijving en indeling 
die u in uw verzoek hebt aangegeven, zonder daar beperkt te blijven tot deze punten. 
Het gaat om een groot aantal omvangrijke documenten. Daarom worden de kopieen van 
de door u gevraagde informatie u schriftelijk toegezonden. Hiervoor worden geen kosten 
in rekening gebracht. 

Voorafgaand op mijn antwoord op uw Wob-verzoek wijs ik u erop dat uw verzoek met 
betrekking tot bepaalde documenten niet kan worden gehonoreerd. Omdat het bedrijfs- en 
fabricagegegevens betreft, die door natuuriijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk 
aan de overheid zijn meegedeeld, (art 10 eerste lid onder c Wob). Het gaat hierbij om de 
door u gevraagde stukken met informatie over de technische inrichting en het transport 
van de geregistreerde gegevens. 

DIW zorgt ervoor dat de bewoners en bezoekers van Amsterdam zich veilig en efficiE!nt kunnen 
verplaatsen in een bereikbare en aantrekkelijke stad 
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De organisatorische en juridische inrichtlng van de systemen vindt u terug onder het 
eerste tabblad. 

• 2007-12-19 ondertekend - Convenant Milieuzone Goederenvervoer 
• 2008-07-23 publicatie gemeenteblad- BW verkeersbesluit Mill 
• 2008-09-09 B&W besluit- landelijke ontheffingenbeleid 
• 2008-09-09 BIJLAGE-1-Landelijk_ontheffingenbeleid_milieuzone 
• 2009-03-23 Konlnklijkbesluit- wijziging RW 
• 2009-06-17 kaart MZ gebied - bljlage bij BW verkeersbeslult 
• 2009-06-17 beschrijving MZ gebied - bijlage bij BW verkeersb 
• 2009-06-17 publicatie gemeenteblad- BW verkeersbesluit C22A 
• 2009-06-17 publicatie gemeenteblad - BW verkeersbesluit C22A 

De Jocaties van de camera's vindt u achter het tweede tabblad 
• Overzicht stlppenkaart milleuzone 

De doelstellingen van de systemen vindt u terug achter het derde tabblad. 
• Programma van eisen kentekenherkenning milieuzone Amsterdam 

De beveiliging, de opslagtermijn en het transport van de geregistreerde gegevens vindt u 
terug achter het vierde tabblad. 

• Privacyreglement gemeente Amsterdam 
• Bevestiglng CBP ontvangst i.v.m. gatsometer 
• Aangepaste melding aan het CBP 
• Ontvangstbevestiging van het CBP op aangepaste melding 
• Ondertekenend privacyreglement Gatso 

De afspraken met derden over de systemen en de geregistreerde gegevens worden nlet 
verstrekt, op grond van artikel 1 0 eerste lid onder c Wob. Dit zijn bedrljfs- en 
fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. Als deze 
informatie openbaar zou worden, zou de gemeente financieel of economisch kunnen 
worden benadeeld (artikel 10, tweede lid onder b Wob) bij (toekomstige 
onderhandelingen. (Toekomstige) Jeveranclers van de gemeente zouden door 
openbaarmaking van deze informatie onevenredig kunnen worden bevoordeeld, dan wei 
benadeeld (artikel1 0, tweede lid onder g Wob). Het algemeen belang bij het verstrekken 
van deze informatie weegt daar niet tegen op. 

De investeringskosten van de systemen en de operationele kosten worden nlet verstrekt, 
op grond van artlkel 1 0 tweede lid onder b en g Wob. De investeringskosten en 
operationele kosten bevatten specifieke kosten van derden voor diensten betreffende de 
milieuzone Amsterdam. lndien deze specifieke kosten openbaar zouden worden gemaakt, 
zou de gemeente Amsterdam kunnen worden benadeeld (artikel10, tweede lid onder b 
Wob) bij toekomstige onderhandelingen over de prijs van de te Jeveren diensten en 
producten. Huidige en toekomstige leveranciers zouden daardoor onevenredig kunnen 
worden benadeeld, dan wei bevoordeeld (artikel10, tweede lid onder g Wob). Het 
algemeen belang blj het verstrekken van deze informatie weegt daar niet tegen op. 

2 



23 mei 2011 
Kenmerk 2011002290 
Pagina 3 van 3 

Gemeente Amsterdam 
Dienst lnfrastructuur Verkeer en Vervoer 

De onderzoeken betreffende de milieuzone Amsterdam vindt u terug achter het vijfde 
tabblad. 

• Goudappel Coffeng & Buck Consultants lnternationaal - een jaar milieuzones 
effectstudle 

o Datum effectstudie oktober 2008 
• Goudappel Coffeng & Buck Consultants lnternationaal- Effectstudie milieuzones 

vrachtverkeer, stand van zaken 2009 
o Datum effectstudie 15 oktober 2009 

• Goudappel Coffeng Buck Consultants lnternationaal - Landelijke effectstudie 
milieuzones vrachtverkeer 201 0 

o Datum effectstudie 28 oktober 2010 

Het externe communicatieplan vindt u terug achter het zesde tabblad. 
• DIW/Programma Bureau Luchtkwallteit- Communicatieplan lnvoering 

milieuzone Goederenvervoer Amsterdam 
o Datum communicatieplan 16 mei 2008 

De gevraagde evaluaties over de camera's worden niet verstrekt. Als deze informatie 
openbaar zou worden gemaakt, zou de leverancier van de gemeente onevenredig kunnen 
worden benadeeld. Concurrenten van de leverancier van de gemeente zouden door 
openbaarmaking van deze informatie onevenredig kunnen worden bevoordeeld (artikel 
10, tweede lid onder g Wob). Het algemeen belang bij het verstrekken van deze 
informatie weegt daar niet tegen op. 

De interne communicatie wordt niet verstrekt, op grond van artikel 11 Wob. Het betreft 
documenten met persoonlijke beleidsopvattingen die zijn opgesteld voor intern beraad. 

lk vertrouw er op uw verzoek aldus zo volledig mogelijk te hebben beantwoord. Macht u 
nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw K. Landman. Zij is 
bereikbaar via telefoonnummer 020-5565155. 

Belanghebbenden kuMen tegen deze beschikklng op grond van artlkel7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht 
blnnen zes weken na verzendlng ervan een gemotlveerd bezwaarschrift lndlenen blj het college van 
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. lndlen onveiWijlde spoed dlt 
vereist kan hangende de bezwaarschrlftprocedure een voorloplge voorziening worden gevraagd aan de 
Voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 73580, 1070 AW 
Amsterdam. 
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