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Op 15 maart 2011 hebben wij uw brief ontvangen met referentie 0000082-01. Middels dit 

schrijven doet u een beroep op c!_e Wet.Qp~baarheid Bestuur en verzoekt u ons om alle 

doeurnenten openbaar te maken die betrekking hebben op het gebruik van camera's die de 

kentekens van passerende auto's kunnen registreren. 

Uw verzoek omvat mede de documenten met informatie over de technische, organisatorische 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, 

alle afspraken met derden over de systemen en de geregistreerde gegevens, de investerings- en 

operationele kosten, evaluaties, onderzoeken en interne en externe communicatie. Het gaat 

nadrukkelijk niet om de door de camera's geregistreerde gegevens, maar om documenten over 

het systeem en over de geregistreerde gegevens. 

Wij overwegen dienaangaande het volgende. Uw verzoek doet u op basis van de aannames dat 

de provincie Zuid-Holland gebruikt maakt van camera's die de kentekens van passerende auto's 

kunnen registreren en dat de provincie Zuid-Holland eigenaar is van deze camera's. Beide 

aannames zijn onjuist. De camera's zijn geplaatst in opdracht van de Nationale Databank 

Wegverkeergegevens (NDW) met als doel om over een bepaald wegtraject reistijden te meten. 

De provincie Zuid-Holland verkrijgt deze reistijdgegevens van het NDW. 

De camera's zijn in eigendom van ARS Traffic & transport Technology B.V. De camera's 

fotograferen de kentekens elektronisch en versleutelen die direct naar een niet terug te herleiden 

code. Die code wordt vervolgens gebruikt om de reistijd te bepalen. Deze methodiek is in 2009 bij 

het College Bescherming Persoonsgegevens aangemeld. 
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Op grond van het voorgaande kan de provincie Zuid-Holland door de u gevraagde gegevens niet 
leveren c.q. openbaar maken, omdat de provincie Zuid-Holland niet over deze gegevens 
beschikken. 

BEZWAARPROCEDURE 
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel7:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen 
zes weken na de dag van verzending of uitreiking van het besluit worden toegezonden, onder 
vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Het 
bezwaar moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland t.a.v. het Awb
secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. 

Krachtens artikel 6: 16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van 
dit besluit niet. Gelet hierop kan - als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend - ingevolge 
artikel8:81 van de Algemene wet bestuursrecht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
's-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag (bezoekadres Prins 
Clauslaan 60 te Den Haag), een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden 
ingediend. Wij verzoeken u, in geval daar sprake van is, een kopie van dit verzoek om een 
voorlopige voorziening toe te zenden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 
90602, 2509 LP Den Haag. 

Wij vertrouwen erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voordezen, 

mr. ing. T.A.M. Arts 
directeur 
Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de briel 
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