
Provincie Noord-Brabant 

De heer, mevrouw R. Zenger 
Nachtwachtlaan 114 
1058 ED AMSTERDAM 

Onderwerp 

Wob-verzoek 

Geachte heer, mevrouw Zenger, 

Naar aanleiding van uw verzoek om informatie in het kader van de Wet 
openbaarheid van bestuut· (hierna: Wob) van 14 maart 2011 , kenmerk. 
0000081-01 , om documenten openbaar te maken die te maken hebben met de 
inzet van camera's die de kentekens van passerende auto's kunnen registreren 
ten behoeve van de_ lationale Databank Wegverkeersgegevens (NDV\~, delen 

·wü u het volgende mede. 

Wettelijk kader 
Op grond van artikel3, eerste lid, van de \1\'ob kan een ieder een verzoek om 
informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid 
richten tot een bestuursorgaan. Artikel 3, vijfde lid, van de Wobbepaalt dat een 
verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 10 en 11 van de Wob. Een bestuursorgaan zal het verstrekken van de 
gevraagde informatie achterwege kunnen dan wel moeten laten wanneer zich 
één of meer van de in artikelen 1 0 en 11 van de Wobgenoemde 
uitzonderingsgronden en beperkingen voordoen. 

Beoordeling van uw verzoek 
De provincie Noord-Brabant is medeverantwoordel ijk voor verkeersgegevens 
die in NDW worden opgenomen. Zij is daartoe voor de gegevensinwinning op 
haar wegen betrokken bij twee aanbestedingen: 

Voor een deel van de inwinning is de provincie Noord-Brabant 
opdrachtgever aan de firma ARS T&TT (ARS) uit Den Haag. Deze 
opdracht betreft de levering van actuele verkeersgegevcns, waarb~j elke 
minuut de intensiteit van het verkeer (aantal gepasseerde voertuigen) en 
de gemiddelde reistijd op een traject worden geleverd. Voor het meten 
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van deze gegevens worden camera's ingezet die gebruik maken van 
kcntekenherkenning. De afname van de gegevens betreft een dienst. De 
meetsystemen zijn eigendom van ARS en zij is ook volledig 
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Dit systeem heeft de 
projectnaam Bravissimo. 
Voor het andere deel van de imvinning is de aanbesteding gedaan door 
NDW Guridisch een onderdeel van Rijkswaterstaat), waarbij het gaat 
om hetzelfde type gegevens. Deze opdracht is gegund aan het 
consortium ARA (ARS T&TT en Arcadis). Hierbij wordt voor de 
wegen van de provincie Noord-Brabant eveneens gebruik gemaakt van 
camera's die gebruik maken van kentekenherkenning. Ook hier betreft 
de afname van de gegevens een dienst. De meetsystemen zijn ook hier 
eigendom van ARS en zij is ook volledig verantwoordelijk voor het 
beheer en onderhoud. 

In beide gevallen beschikken provincie noch NDW over gegevens die enig 
verband hebben met de kentekens van auto's. In de contracten met de 
dataleveranciers (waarbij in beide gevallen ARS de partij is die de 
meetsystemen levert en beheert} is bepaald dat er moet worden voldaan aan de 
wettelijke bepalingen ten aanzien de bescherming van persoonsgerelateerde 
gegevens. Daartoe is van opdrachtgeverszijde bepaald dat de kentekengegevens 
onomkeerbaar moeten worden versleuteld. ARS heeft zo'n versJeuteling 
geïmplementeerd. Deze werkw~jze heeft zij gemeld bij het College Bescherming 
Persoonsgegevens (CBP). 

U vraagt in uw brief expliciet om documenten met een bepaalde informatie: 
a) over de technische, organisatorische en juridische inrichting van de 

systemen; 
b) over de locaties van de camera's; 
c) over de doelstellingen van de systemen; 
cl) over de beveiliging, opslag en transport van de geregistreerde gegevens; 
e) over de afspraken met derden over de gegevens en systemen; 
Q over de investerings- en operationele kosten; 
g) over evaluaties, onderzoeken en interne en externe communicatie. 

Met inachtnemjng van de Wob overwegen wij het volgende betrefTende de 

informatie: 

Ad a) 

Op dit punt kunnen wij u geen nadere inf01matic vcrstrekken omdat dit 
behoort aan de leverende partij, zijnde ARS T&TT. Zoals hiervoor is 
beschreven krijgt de provincie c.q. NDW alleen maar gegevens geleverd die zijn 
afgeleid van via kentekens -vvaargenomen auto's. Eigendom van en 
verantwoordelijkheid voor de systemen berusten bU de leverancier. De 
opdrachtgevende partHen hebben inzake de bescherming van 
persoonsgerelateerde informatie hun verantwoordelijkheid genomen door een 
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onomkeerbare verslcutcling van de kentekengegevens binnen de systemen te 
eisen. Voor zover de provincie over informatie hierover beschikt, valt dit onder 
bedrijfsgevoelige informatie. 
Krachtens artikel 1 0 Wobblijft het verstrekken van (een gedeelte van) de 
informatie, vervat in documenten, achterwege omdat ditbedrijfs- en 
fabricagegegevens betreft in de zin van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, 
van de \.Yob die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan 
de overheid zijn medegedeeld. Onder bedrijfsgegevens in deze zin moet blijkens 
bestendige jurisprudentie worden verstaan: al die gegevens waaruit 
wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of' a(gclcid met betrekking tot de 
technische bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met betrekking tot de 
afzet van producten of de kring van afnemers ofleveranciers. Cijfers of 
gegevens die de financiële bedrijfsvoering en financiële stromen betreffen , 
worden eveneens als bedrijfs- en fabricagegegevens aangemerkt. Het document 
dat wij onder ons hebben bevat bedrijfs- en fabricagegegevens als bedoeld in 
artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, en wordt dus niet verstrekt. 

Ad b) 
Over de locaties van de camera's verstrekken wij u de volgende documenten die 
·wij onder ons hebben: 

Ad c) 

"Meetlocaties Bravissimo" 
"Meetloc~ties NO\.Y" 

Door de inzet van de camerasystemen krijgt de provincie gegevens die inzicht 
geven in de kwaliteit van de verkeersdoorstroming. Daarmee kan de provincie 
als wegbeheerder verkccrsmanagement uitvoeren. Daarnaast worden de 
gegevens via ND\1\T beschikbaar gesteld aan marktpartijen die hiermee 
verkeersinformatiediensten voor de weggebruiker kunnen maken en/ of 
verbeteren. 

Ad cl) 

Dit onderdeel is de verantwoordelijkheid van de leverancier ARS. De provincie 
kan hierover geen stukken leveren, omdat '~Î hier niet over beschikken. De 
afgeleide minuutgegevens worden opgeslagen in de databases van provincie 
respectievelijk NDW. Over de wijze van aanlevering van gegevens naar de 
provinciale database staan de uitgangspunten beschreven in "V raagspecificatie 
Deel C bijlage E versie 1.0", een onderdeel van de geleverde 
aanbestedingsdocumcnten voor het project Bravissimo. 

Ad e) 

Wat betreft de systemen is reeds duidelijk gemaakt dat deze van de leverancier 
zijn. Wel kan de provincie als wegbeheerder opdracht geven om systemen te 
verwUderen. De systemen zijn geplaatst met toestemming van <ie provincie 
(bureau Verkeersbehccr). De geleverde gegevens (dus de afgeleide 
minuutgegevens) zijn eigendom van de provincie. Deze worden dus via NDW 
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beschikbaar gesteld voor derden. In dit kader verstrekken wij u het volgden 

document dat wij hebben gevonden: 

AdO 

dossier inzake het geven van toestemming voor het plaatsen van de 

camera's. 

Voor de eigen aanbesteding voor het project Bravissimo betaalt de provincie 
voor de datalevering voor een periode van vier jaren (2008-20 12) een bedrag 

van € 2 miljoen. Omelat het hier gaat om een d ienst is er geen onderscheid naar 
investcrings- en operationele kosten. 

Voor de aanbesteding via NDW geldt hetzelfde, narnelijk dat er betaalt wordt 

voor de levering van een dienst. De provincie betaalt mervoor in totaal een 

bedrag van ca. €2,8 miljoen voor de periode 2008 t/m 20 12, waarvan ca. 

40% kosten voor de centrale exploitatie (cenn·ale database en N DW
uitvoeringsorganisatie) . Wij vestrekken u de volgende documenten in dit kader: 

Ad~;) 

een tiental documenten inzake de aanbesteding en de gunningsbrief 
van het project Bravissimo; 

e-mail van de NDW inzake de kosten van de systemen en brief aan 

NDW inzake de opdrachtverlening; 

Gelet op uw verzoek met betrekking tot evaluaties, onder.loeken en 
communicatie verstrekken wij een 6-tal rapporten genaamd: "Exploitatie 

Rapport Bravissimo" die wij in ons bezit hebben. 

ln het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 directielid 

In verbond met geautomatiseerd verwerken is dit document 
digitaal ondertokend 
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