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Wij ontvingen op 23 maart 2011 bijgaand WOB-verzoek van de heer Zenger uit Amsterdam. Hij vraagt 

openbaarheid van documenten die betrekking hebben op camera's in Arnhem die kentekens van 

passerende auto's kunnen registreren . Omdat het de camera's zijn die de stadsregio inzet voor de pilot 

SLIM-prijzen, stuur ik het WOB-verzoek aan de stadsregio door. 

oofd van de afdeling Mobiliteit 

Stadsontwikkeling Arnhem 

Bijlage: 1. Brief van R. Zenger aan de gemeente Arnhem, ontvangen 23 maart 2011 
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Amsterdam, 13 maart 2011 
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Uit gegevens van de Nationale Databank Wegverkeer meen ik op te kunnen maken dat ook uw 
gemeente camera's die de kentekens van passerende auto's kunnen registreren, inzet. Met een 
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzoek ik u om aile documenten openbaar te maken 
die betrekking hebben op het gebruik van camera's die de kentekens van passerende auto's 
kunnen registreren. 

Dit omvat, maar is niet beperkt tot, onder meer de documenten met informatie over de technische, 
organisator'ische en juridische inrichting van de systemen, de locaties van de camera's, de 
doelstellingen van de systemen, de beveiliging, de opslagtermijnen en het transport van de 
geregistreerde gegevens, aile afspraken met derden over de systemen en de geregistreerde 
gegevens, de investerings- en operationele kosten, evaluaties, onderzoeken en interne en externe 
communicatie. Het gaat me nadrukkelijk niet om de door de camera's geregistreerde gegevens, 
maar om documenten over het systeem en over de geregistreerde gegevens. 

Het gaat mij om aile versies van aile documenten2 zoals bij of onder u aanwezig. 3 

lk verwacht van u een volledig overzicht van de beschikbare documenten. Mocht u documenten 
weigeren openbaar te maken, verzoek ik u deze beslissing per document te motiveren. Bovendien 
verzoek ik u om openbaarmaking van een ambtelijk beperkte versie. lndien ook dat niet mogelijk is, 
verzoek ik u om een samenvatting van het document datu weigert openbaa.r te maken. 

lk verzoek u vriendelijk de informatie digitaal aan te leveren. Mocht u kosten willen rekenen, dan 
verzoek ik u mij, met een inschatting van de kosten, hierover vooraf te informeren. In zo'n geval wil 
ik overwegen mijn verzoek om te zetten in een verzoek tot inzage. 

·; f: 

1 Vriendelijke ver2oek om bij beantwo ding mijn kenmerk te vermelden. 
2 Dit omvat aile type gegevensdrag s. dus bijvoorbeeld ook audio- en videobestanden. filmmateriaal, e-mails. sms-berichten, software en 

andere computerbestanden (zoals bijvoorbeeid bestanden met geografische informatie in het KML formaat). Het gaat om aile soorten 
schriftelijke stukken, zoals notulen, rapportages. over2ichten, onderzoeken, presentaties, gespreks- en voortgangsverslagen. brief-, fax- en 
~;-mallwisselingen met zowel interne als externe partijen .. 

3 Conform de Wet openbaarheid van bestuur, artikel4, verwacht ik datu een kopie van mijn verzoek doorstuurt indien het verzoek (ook) 
betrekking heeft op documenten die berusten bij een ander bestuursorgaan. lk ontvang hiervan graag een afschrift. 
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