


Project End Report ANPR 

Distributié 

Stuurgroep ANPR 
MTEXO 
MTDRI 
Stuurgroep informatievoorziening 
Archief 

., 

PfliTI E 
" RQttllr41!lm~RI.Inmoud. 



PtLITIE 
Project End Report ANPR 

~~itot~erdam.-~tiämond· 

Inhoudsopgave 

1 INLEIDING ............................................................................................................. 4 
1.1 Uitgangsdocumenten ..................................................................................... 4 

2 PROJECTRESULTATEN ...................................................................................... 5 
2.1 Organisatorische doelstellingen .................................................................... 5 

2.1.1 Algemeen ............................................................................................... 5 
2.1.2 Samenwerking ....................................................................................... 6 
2.1.3 Processen .............................................................................................. 7 

2.2 Technische resu~aten .................................................................................... 8 
2.2. 1 ANPR mobiel ......................................................................................... 8 
2.2.2 Vaste ANPR camera's ........................................................................... 8 
2.2.3 Camera's van derden .......................................................................... 10 
2.2.4 Back office programma ........................................................................ 12 
2.2.5 Anafyseprogramma .............................................................................. 12 
2.2.6 Werkplekken ........................................................................................ 13 
2.2.7 Overig techniek .................................................................................... 14 
2.2.8 Extra buiten plan .................................................................................. 15 

2.3 Organisatorische Inrichting .......................................................................... 15 
2.3.1 Algemeen en overig ............................................................................. 15 
2.3. 2 Onderzoek .......................... , .... , ................................. , ....... , ..... , ........... 17 
2.3.3 Pilots .................................................................................................... 18 
2.3.4 RADC ............................ ....................................................................... 19 
2.3.5 Wetgeving .................................... , ....................................................... 20 
2.3.6 Opleiding en overdracht ...................................................................... 21 

3 ADVIES VERVOLG ANPR ........ .................................................... , ..................... 24 
3.1 Onderdeel van projectplan ........................................................................... 24 
3.2 · Voortvloeiend uit project .............................................................................. 24 

4 FINANCIËN .......................................................................................................... 26 

Historie 

versie Status ··· Datum Aanpassing .. · ... 

Versie 0.1 Concept 27-04-2009 1 e conceptversie 
Versie 0.2 Concept 9-7-2009 2' concept, uitsplitsing organisatorisch en 

techniek 
Versie 0.9 Concept 3-9-2009 3' concept, commentaar en aanvullingen-· 

toevoegen financien nazorg 
Versie 0.91 Concept 12-10-2009 Opmerkinga verwerllt, hoofdstuk 

advies vervolg ingevoegd 
Versie 1.0 Definitief 2-11-2009 Ter autorisatie door , financien 

aangepast 

3 



PftLI Tl E 
Project End Report ANPR 

~ :.ito~G-nf.am·!liJhwond: 

1 Inleiding 

Dit document dient ter beeindiging van het ANPR project. Met de goedkeuring van dit document 
wordt de projectleider decharge verleend voor het project Automatic Number 
Plate Recognition (ANPR). Namens de opdrachtgever, , ••• 

· wordt decharge verleend door de verantwoordelijk portefeuillehouder ANPR 

Het document bevat een opsomming van de door het project opgeleverde producten en de 
behaalde resultaten, waarbij wordt aangegeven of aan de gestelde criteria wordt voldaan. 

De opgeleverde producten en behaalde resultaten worden afgezet tegen hetgeen gepland en 
beoogd is in de 3 projectplannen ANPR. fase 1, 2 en 3. De geplande en beoogde resultaten uit 
de projectplannen staan in hoofdstuk 2 Projectresultaten en zijn rechtstreeks overgenomen uit 
de plannen. Per resultaat is vervolgens opgesomd wat er van de beoogde projectresultaten is 
terechtgekomen. In hoofdstuk 0 staat een advies over de zaken die niet of deels uitgevoerd zijn, 
en enkele zaken die nooit gepland zijn geweest maar wel waardabvol om op te pakken. En In 
hoofdstuk 4 tenslotte staat de financiële verantwoording van het hele project, fase 1 tot en met 
3. 

1.1 Uitgangsdocumenten 

Projectplannen: 
• ANPR 1• fase van 10 februari 2006, versie 4, einddatum 1 september 2006 
• Tussenrapportage 2006 van maart 2007 Versie 1 C 
• ANPR 2• fase van oktober 2007 versie 1d1, einddatum 31 december 2008 
• ANPR 3• fase van 4 november 2008 ', versie 1.1, einddatum 1 april 2009 

De opgeleverde producten bevinden zich, waar mogelijk, binnen de projecten directory In 
0:\Projecten\ANPR (Automatische kentekenplaat herkennlng)\Aigemeen\ ......... . 
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2 Projectresultaten 

In de 3 projectplannen staan veel organisatorische doelstellingen, beoogde technische 
resultaten en gewenste organisatorische inrichting. De technische resultaten zijn concrete op te 
leveren producten als camera's of software. Organisatorische inrichting gaat over hoe de 
organisatie de technische resultaten gebruikt om haar doelen te verwezenlijken, bijvoorbeeld 
een ingericht ANPR data centre, of richtlijnen voor het hanteren van hotllsts. De 
organisatorische doelstellingen draaien om de vraag wat het korps er uiteindelijk mee wil 
bereiken, door de organisatie de technische middelen in te laten zetten, bijvoorbeeld het 
verhogen van de pakkans van criminelen en hen het gebruik van de openbare weg te 
ontzeggen. 

De 1', 2• en 3' fase ANPR voorziet voornamelijk in de realisatie van de voorwaarden voor de 
organisatie. Dit betreffen technische voorzieningen, zoals uitbreiding van mobiel ANPR, het 
plaatsen van vaste camera's en het realiseren van een structurele ANPR-backoffice. 
Organisatieveranderingen binnen de politie Rotterdam-RI)nmond, noodzakelijk voor het effectief 
en efficiênt gebruik binnen alle bedrijfsprocessen van ANPR zijn daarna stapsgewijs in 
samenspraak met de betrokken diensten ontwikkeld. 

Legenda 
De doelstellingen, resultaten en inrichting zijn opgesomd in de volgende paragrafen. Ze zijn 
gekopiêerd uit de projectplannen en zoveel mogelijk geclusterd: de gerelateerde zaken zoveel 
mogelijk bij elkaar. 
Status heeft de volgende betekenis: 

0 = opgeleverd; 
D = deels opgeleverd; 
N = niet opgeleverd. 

2.1 Organisatorische doelstellingen 

2.1.1 Algemeen 

Het algemeen doel bij de verdere van het veiliger van het 
publieke domein door het beperken van het gebruik van de openbare weg door criminelen casu 
quo het verhogen van de pakkans van criminelen/overtreders die gebruik maken van de 
openbare weg. Uit de Engelse voorlopers van het ANPR project: "denying criminals the u se of the 

i van 
pui)lie,ke domein veiliger is geworden. Talloze voorbeelden van 

beschikbaar, zowel op het gebied van directe handhaving 
zijn nog niet beschikbaar, maar dit wordt verder opgezet 
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i kan gezien worden als een nieuwe innovatieve beschouwingswijze de 
politieorganisatie. Het gaat om een nieuwe manier van werken. ANPR is bij uitstek een instrument 
om informatie vanuit vervoersstromen inzichtelijk te maken hierdoor kan een bijdrage geleverd 
worden aan het concept informatie gestuurde politie. 
Door het project ANPR werd daar waar nodig informatie verstrekt en meegewerkt aan de 
inbedding van ANPR binnen het project nodale oriêntatie. Het project nodale oriêntatie is 

2.1.2 Samenwerking 

In eerste aan i waarin 
deelnamen de regiokorpsen Amsterdam-Amstel\and, Zuid-Hol\and-Zuid, Rotterdam-Rijnmond, 
het KLPD en vtsPN. Er werd aan de Raad van Hoofdcommissaris een evaluatierapport Catch-ken 
I ANPR aangeboden. Dit heeft geresulteerd in het oprichten van een landelijk programmabureau. 
De kennis en ervaringen die in Rotterdam-Rijnmond zijn opgedaan zijn gedeeld met het 
programmabureau. 
Alle relevante technische- en standaardisatie documenten werden aan het bureau ter beschikking 
gesteld. 
Er is aan het programmabureau 1 lultime en een partime medewerker ter beschikking gesteld. 
Op strategisch niveau is een opgericht waarin de portefeuillehouder ANPR van 

met I 
gemeentebelasting, Stadstoezicht, VROM, IVW is een continu proces. Bij toetko111slliae 
ontwikkelingen in de regio zoals bv Maasvlakte 11 werd in samenwerking met de Zeehavenpolitie 
het project ANPR betrokken in een advieserende rol. 
Een van externe contacten Is opgemaakt en zal worden overgedragen aan de 

I 
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op aantal 
middels directe handhaving. Buiten de aanschaf en het ter stellen van ANPR-
apparatuur vanuit het project zullen de "ANPR-controles" al dan niet in samenwerking met andere 
overheidspartners georganiseerd worden vanuit de dienst EXO, vooralsnog de afdeling 
Verkeerspolitie. Gestimuleerd zal worden dat ook de Gemeentelijke Belastingdiensten van de 
buitengemeenten deel kunnen gaan nemen aan geplande ANPR-controles binnen hun 
grondgebied. Zij krijgen daarmee dezelfde mogelijkheden aangeboden als de 
Gemeentebelastingen Rotterdam. Dit zonder inzet van extra politiepersoneel of grote 
inspanningen voor politie Rotterdam-Rijnmond 

Samenwerking met andere overheidspartners zal worden voorgezet. Vanuit politie-optiek zal het 
accent voor ANPR in 2007 met name gericht zijn op een effectieve en efficiënte inzet in het 
politiewerkveld. Innen van achterstallige vorderingen van Rijks- enfof Gemeentebelastingdiensten 
is geen doel op zich, maar wordt beschouwd als bijvangst bij geplande ANPR politiecontroles. 

In heel 2007 structurele voorzetting van ANPR-controles in de regio al dan niet in samenwerking 

2.1.3 Processen 

Algemeen worden 
een gewaardeerd ondersteunend middel wordt ervaren. 

Binnen het proces DHV loopt een pilot met een voertuig uitgerust met ANPR. Er zal door de DHV 
gebruik gemaakt worden in de vrijvaluren onder regie van cameratoezicht- EXO van statische 
ANPR camera opstelpunten. ANPR wordt ook structureel ingezet bij de berichten voor alle 
wagens en bi) de specifieke OAV-ers. Hierbij is een samenwerking opgezet tussen de 
politiemeldkamer en cameratoezicht. 
Binnen het proces opsporing is ANPR een gewaardeerd middel ter ondersteuning van de 
opsporingsonderzoeken. Er worden veel bevragingen gedaan om informatie uit ANPR. Er zijn 
ontwikkelingen die een flexibele en creatieve inzet van ANPR voor het proces opsporing 
ondersteunen. ANPR Is opgenomen in het PO management. 
Het proces Wijkpolitie maakt veelvuldig gebruik van ANPR als ondersteunend middel bij 
controleacties. 
Voor het proces ondersteuning binnen RIO betekent het een belangrijke meerwaarde 
betreffende de informatiepositie rond voertuigbewegingen welke in verband te brengen zijn met 
criminele activiteiten. 
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analysemogelijkheden sterk vergroot. ANPR levert een belangrijke toegevoegde waarde aan het 
proces opsporing, dit blijkt uit het forse aantal zaken waarbij ANPR informatie van 
doorslaggevend belang is geweest, ook In de bewijsvoering. 
Voor TGO's wordt via vorderingen gebruik gemaakt van camerainformatie van dS+V. Ook deze 
Informatie is zeer waardevol, mede door het grote dekkingsgebied van dS+V camera's in de stad 

2.2 Technische resultaten 

2.2.1 ANPR mobiel 

h""'~hikt ons over een type 
met 2 ANPR-unlts voorzien van 4 ANPR-camera's en een eigen generator. Dit voertuig In de 
pilotfase "Operationeel gebruik ANPR-bus", zowel herkenbaar als onherkenbaar kunnen worden 
ingezet. De ontwikkeling van deze bus en de opdracht om de bus in te richten is gestart In 2006. 

Medio juli 2007 realiseren dat de ANPR-bus (Mercedes Sprinter) in beheer 

• 3 herkenbare voertuigen bij de verkeerspolitie. 
• 1 herkenbaar voertuig bij de ROG 
• 2 niet herkenbare voertuigen bij de ROG 
• 1 flightcase voor mobile inzetbare doeleinden 

• 

2.2.2 Vaste ANPR camera's 
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Uitllreldirlg van op i en waarmee alle 
oeververbindingen binnen de stad Rotterdam onder "ANPR-bewaking" komen te staan. 

(Het laten opstellen van een PID met offerte voor het. plaatsen van statische ANPR-aamera's op 
de WiJlemsbrug met als streven operationeel in het laatste kwartaal van 2007;) 
(Het laten opstellen van een PID met offerte voor het plaatsen van statische ANPR-aamera's op 

I 

van i in het Botlekgebied en de Brienenoordbrug. Het 
veiligheidsgevoelige gebied de Botlek wordt sluitend omringd met ANPR camera's op 7 locaties, 
de toegangs- en uitvalswegen. Daarnaast wordt ANPR apparatuur geplaatst op de belangrijkste 

i 
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Om het Botlekgebied en de Van Brienenoordbrug te voorzien van camera's met 
netwerkverbindingen werd in samenwerking met het Facilitair Bedrijf een Europese aanbesteding 
uitgeschreven (nummer EA 120). Uiteindelijk werd deze aanbesteding gegund aan Tee Traffic 
Systems in samenwerking met VolkerWessel Telecom. 
De aanbesteding, het bestek, de gunning, de contracten en alle verdere relevante documentatie 
zijn belegd bij het facilitair bedrijf van de politie Rotterdam-Rijnmond. 

Met betrekking tot de verbindingen van de vaste camera's naar het netwerk van de politie 
Rollerdam-Rijnmond werden drie concepten uitgewerkt. 

• Direct aansluiten op het glasvezelnetwerk 
• Draadloos aansluiten dmv point tot point verbindingen 
• Draadloos aansluiten dmv point to multipoint verbindingen. 

In samenwerking met DRI, vtsPN en de leverancier VolkerWessel Telecom zijn deze concepten 
uitgewerkt. Er werden impactanalyses gemaakt welke deel uitmaken van de technische 
beheersdocumentatie die Is aangeleverd aan VTS-pn. 

De volgende cameralocaties zijn gernstalleerd: 
• Suurhofbrug 
• Harmsenbrug 
• Thomassentunnel 
• Calandbrug 
• Hartelbrug 
• Botlektunnel 
• Beneluxtunnel; 
• Van Brienenoordbrug 

Medio 2009 waren er in totaal 68 vaste ANPR camera's geinstalleerd, op de bovenstaande 
samen met de eerdere locaties. Voor elke locatie werd afzonderlijk een PID (project 
initiatiedocument opgesteld door de technisch deelprojectleider van DRI. Deze PID's maken deel 
uil van de overdrachtsdocumenlatie welke is belegd bii vtsPN Zuid-West. 

2.2.3 Camera's van derden 

Milieucamera's 3 I N 
Oifl>rolectplan' ·.· ·· .,,., .. :. ...... · • :·.··.·.,···•· •• ···· :· ··• <·:··· ····•·· <·'.i<·' 
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aansluiten van de door gemeente Rotterdam plaatsen op 
infrastructuur. Gemeente Rotterdam gaat camera's plaatsen in het centrumgebied om 
milieuhandhaving te doen voor vrachtwagens. De spin-off van deze samenwerking is dat politie 
Rotterdam-Rijnmond de camerabeelden en kentekens kan gebruiken voor opsporings en 
handhavingsdoeleinden. Gemeente Rotterdam wil de afhandeling van boetes voor vrachtwagens 
die zonder vergunning het betreffende gebied ingaan laten afhandelen door het automatische 
bekeurlngsafhandelingssysteem van de politie (momenteel Tobias). Het inregelen daarvan wordt 

van gemeente te 
plaatsen in het kader van het instellen van milieuzones past op de ANPR 
infrastructuur. In de proof of concept is voor het aansluiten van de camera's gebruik gemaakt van 
bulkbestanden van de RDW. Deze testen zijn goed verlopen. Het RDW en de gemeente staan 
inmiddels-een andere techniek voor. (het on-line bevragen van haar gegevens). Dit is niet 
combineerbaar met de bestaande hotlisttechnieken. In overleg met de gemeentelijk projectleider 
en de portefeuillehouder ANPRis afgezien van verdere operationalisering en doorontwikkeling 
van dit projectonderdeeL De gemeente gaat over tot aanschaf en inrichting van een eigen back
office functionaliteit die meer aansluit bij hun wensen, Infrastructuur en de veranderde RDW 

op . Die zijn vrijwel 
allemaal geïnstalleerd en zijn bedoeld voor het amllys,ere'n van verkeersstromen. Als blijkt dat ze 
voldoende geschikt zijn voor ANPR en het technisch haalbaar is dan worden ze aangesloten. 
Hiermee neemt de dekking van ANPR zeer sterk toe; het aantal aangesloten camera's stijgt dan 
van circa 30 camera's naar circa 350. De camera's herkennen ruim 90% van de kentekens, dat is 
minder dan speciale ANPR camera's die op 98% zitten, maar de informatie is toch zeer 
waardevol. Overigens vallen de Vialis camera's met 90% nog wel binnen de landelijke 

een van van 
op 55 locaties op strategische verkeersknooppunten ANPR camera's geplaatst. 
Het ontsluiten van de data van deze camera"s naar het netwerk van de politie -Rotterdam zal een 
grote meerwaarde betekenen. Door DRI is een berekening gemaakt mbt de gegevensopslag. 
Afspraken hierover zijn gemaakt met vtsPN ZW. Voorlopig is met een gegevensopslag van 5 
Terebyte rekening gehouden. 
De onderliggende documentatie is in samenwerking met vtsPN ZW opgemaakt en maak 
onderdeel uit van de technische beheersdocumentatie. 
Omdat de data verkregen door Ds+V camera's een ander doel dienen nl "Verkeersmanagement" 
is er een drie fase strategie ontwikkelt. 
1' fase onderzoek technische haalbaarheid 
2' fase onderzoek juridische haalbaarheid 
3' fase bestuurlijke afstemming. 
Er is een onderzoek geweest naar de technische haalbaarheld welke positief is afgerond. Door 
het projectANPRis een opdracht is verstrekt aan Vialis (uitvoerend partner van dS+V) om 
technische realisatie ter hand te nemen. 
Er is een werkgroep ANPR- Openbaar ministerie in het leven geroepen welke de juridische 
haalbaarheid heeft onderzocht. Door OM zijn voorlopige richtlijnen uitgevaardigd welke de visie 
en het uitvoeringprotocol van de politie Rotterdam-Rijnmond ondersteunen. 
Over de bestuurlijke afstemming is informeel consensus bereikt. Een formele samenwerking zal 

. I . 
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2.2.4 Back office programma 

(van Maastunnelcamera's) 1 de verwachting dat 
gemaakt gaat worden van een tijdelijke ANPR-frontlback-office met beperkte 

I i en innAhl'llÏk:n"mF! 

samenwerking met waarbij de voorkeur uitgaat naar op de markt verkrijgbare 
systemen waarbij In eerste aanleg de functionaliteit zoveel mogelijk in de buurt komt bij het PRR 
fundl<>ne,el ontwerp voor de ANPR-front-office. Is op de markt niets verkrijgbaar wat grotendeels 
voldoet dan zal een ontwikkeltraject samen met partners vorm moeten krijgen. 

(Per 1 januari 2008 is de tijdelijke ANPR front/backoffice omgezet naar een structurele netwerk-
I , 

ANPR is in het netwerk van de politie 
professioneel office systeem is operationeel. 
Het is op elke werkplek door daartoe geautoriseerde medewerkers benaderbaar. Hits afkomstig 
van de homsten kunnen on-line van de vaste camera op elke werkplek worden ontvangen. De 
opslag van captures met de daaraan verbonden data, informatie en een foto van het voertuig Is 
op het netwerk gerealiseerd. 

Na onderzoek en advies is door de portefeuillehouder ANPRen de directeur bedrijfsvoering 
besloten om over te gaan tot de aanschaf van een Back Office Systeem (BOF) van Anite. Deze 
BOF applicatie Is bedoeld om op professionele wijze de ANPR data en de ANPR camera"s te 
beheren. De uit te wisselen ANPR data bestaat uit hotlisten waaruit hits voortkomen en captures 
(gelezen kentekens). Via de BOF Is het mogelijk om autorisaties aan gebruikers toe te wijzen 
Tevens kunnen er rapportfuncties worden geboden. 
De aanschaf van de BOF Is in overleg met VTS-pn gegaan waarbij rekening is gehouden met de 
standaards welke landelijk in gebruik zijn. 
Door DRI en het project ANPR werd een functioneel ontwerp ontwikkeld en uitgewerkt. Na 
oplevering van de versie BOF 2.2 werd door DRI een Fit-Gap analyse uttgevoerd. Op 3 punten na 
voldeed de aangeboden versie aan de eisen gesteld in het functioneel ontwerp. In oktober 2008 
werd de versie BOF 2.2.3 aangeboden en gel'nstalleerd. 
Vooruitlopend op de inrichting van het BOF werden standaarden uitgewerkt en vastgesteld. Deze 
standaarden werden overgenomen door het landelijk programmabureau. 
In mei 2009 wordt de laatste en definitieve versie BOF 2.3 gelnstalleerd. 
Alle genoemde documentatie is aan VTS-pn en in de 

2.2.5 Analyseprogramma 
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en op 
een zogenaamde Business Objects (BO) server itr 'aelrich't 
BO is een applicatie ( ook wel genoemd "zoekvraag hulpmiddel ") die breed bekend Is binnen de 

Rotterdam-Rijn mond. Met name de RIO organisatie is opgeleid om met deze applicatie te 
Kwm•m werken. De medewerkers kunnen hun eigen zoekvragen over de data samenstellen. Aan 
deze BO applicatie is een geografisch informatie systeem (GIS) gekoppeld. Op deze wijze kan de 
data eenvoudig worden gepresenteerd. 
Doel van deze BO-server is om geautoriseerde medewerkers breed onderzoek en analyse te 
kunnen laten doen in de opgeslagen ANPR data. 
Dit zal voor het proces opsporing veel informatie opleveren. 
In overleg met RIO zijn de misdaadanalisten en andere aangewezenen daartoe geautoriseerde 
medewerkers in mei 2009 opgeleid. 
Een aantal van tevoren vastgestelde zoekvragen en rapporten zijn voorbereid en staan ter 
beschikking van de RIO organisatie. 
Ontwikkelingen van verdere zoekvragen zal door RIO zelf ter hand moeten worden genomen. 
Het BO systeem is een ruw systeem. De gebruikers zullen vragen stellen aan het systeem die nu 
nog niet bekend zijn. 

2.2.6 Werkplekken 

i i I 

signalering plaatsvindt aan de hand van ANPR camera's en de opvolging ervan met behulp van 
videocamera's van cameratoezicht, worden aparte werkplekken ingericht in de ruimte van 
cameratoezicht op de Witte de Withstraat Dit is in gang gezet, verdere realisatie ligt bij Exo. De 

I 
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Er werd bij de afdeling cameratoezicht aan de Witte da Withstraat een tijdelijke werkplek 
gecreëerd. 
Hieruit is gebleken dat EXO -CT een efficiënte en effectieve bijdrage kan leveren en een centrale 
regie kan uitoefenen bij het gebruik van statische ANPR camera's. 
De doelstelling is om een afgeschermde werkplek te creëren. Hierdoor kan het politiewerk 
gescheiden worden gehouden van de camera toezichtfunctie. Deze werkplek moet worden 
ingericht. Door CT- EXO is hierover een notitie geschreven "ANPR bij CT" welke is ingebracht bij 
de werkgroep ANPR- EXO. Besluitvorming hierover dient door het DMT- EXO nog te worden 
geformaliseerd. 
In genoemde notitie zijn afspraken gemaakt voor de directe en I of indirecte opvolging van een 
ANPR hit door o.a DHV voertuigen, interceptieteams, wijkpolitie en of de afhandeling van 
meldingen uit de zogenaamde "red alert llsf'. 

Momenteel is de BOF door geautoriseerde medewerkers ANPR op elke werkplek te gebruiken. 
Hierdoor is het mogelijk dat hits van vaste camera's direct bij EXO-CT kunnen worden uitgelezen. 

In verband met een geplande verbouwing van de Witte de Withstraat wordt de definitieve 
inrichting van de afgescheiden werkplek nog in portefeuille gehouden, voor realisatie In een later 
stadium, door EXO cameratoezicht. De financien hiervoor bÏiiven gereserveerd. 

2.2. 7 Overig techniek 

I samenwerking met het project ANPR, VTS-pn en DRI is een Wifi verbinding 
gerealiseerd binnen de garage van de Boezembocht Dit maakt het mogelijk om draadloos data
uitwisseling te laten plaatsvinden tussen de mobiele ANPRsystemen ingebouwd in de voertuigen 
en het netwerk van de politie Rotterdam-Rijnmond. 
Hierdoor kan een veilig transport van data plaatsvinden en hoeft geen gebruik meer gemaakt te 
worden van mobile datadragers zoals USB sticks e.d. 
De onderliggende technische documentatie is geleverd en zal worden opgenomen in de 
technische beheersdocumentatie van vtsPN. 

Op bureau Ridderkerk zal ten behoeve van de ROG eenzelfde Wifi verbinding tot stand worden 
geiJra<;ht. Dit zal verder in samenwerking met vtsPN en DRI worden afgehandeld. De activiteiten 
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Alleen I in 

Er werden !le lichtaanhangwagens aangeschaft voor v• ,., • 

duisternis. 
acties welke worden gehouden in 

De lichtaanhangwagens zijn multifunctioneel inzetbaar voor de andere processen. Voor het 
'en :zijn I . 

2.2.8 Extra buiten plan 

van object en 
aan den IJssel 4 vaste camera's geplaatst. 

De kosten hiervan werden gedekt door externe financiering - ze staan niet op de begroting en 
realisatie van het project. 
De verdere uitvoering en organisatorische inbedding is vorm gegeven door EXO - bureau 
bewaken en beveiliging. Een hollist is aangemaakt en bij een hit zijn maatregelen genomen om 
via de opvolgorganisatie in werking te laten treden. EXO·CT heeft hierin de 

2.3 Organisatorische inrichting 

2.3.1 Algemeen en overig 

i en i 
samenwerking met overheidspartners controles uitgevoerd. Hiertoe zullen criteria worden 
ontwikkeld voor de resultaten. Over de resultaten van deze controles wordt actief extern 

15 
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Door het project ANPR werd ondersteuning verleend tot het verder professionaliseren van te 
houden ANPR controleacties met of zonder andere overheidsdiensten. 

• Er werden diverse kleuren hesjes aangeschaft om herkenbaarheid en veiligheid op de 
controleplaats te vergroten. 

• Er werden flares aangeschaft om de controleplaats beter en veiliger te kunnen markeren. 
• Er werd een draaiboek ontwikkeld door de Verkeerspolitie die als format toepasbaar is bij 

elke controleactie. Dit draaiboek is op de intranetsite gepubliceerd. 
• Er zijn lichtaanhangwagens aangeschaft en in gebruik genomen 
• Er zijn twee GSM's aangeschaft en een laptop voor gebruik in de bus 

Door het project werden mobiele acties die waren aangevraagd bij EXO - VP daar waar mogelijk 
ondersteund. Door EXO-VP werden de aanvragen gepland. De beschikbare middelen, operators 
en interceptieteams werden ter beschikkino oesteld. 

extern 
Er is in samenwerking met communieatle EXO een Intranetsite ANPR ontwikkeld. 
Hier zijn de volgende items in opgenomen; 

• WatisANPR 
• Aanvraag ANPR met daaraan gekoppeld een gedigitaliseerd aanvraag formulier. 
• Wat is een hotllist 
• De hotlisten met daaraan gekoppeld de eigenaar, aanvrager, schoningtermijn, juridische 

toetsing en een afhandelingprotocoL 
• Aanvraagprocedure voor een hotlist 
• Aanvraag formulier voor het samenstellen van een hotlist 
• Spoedprocedure Bv bij inzet bij een kapitaal delict in het kader van PD management 
• Ontwikkeling zowel intern als landelijk. 
• Format draaiboek grootschalige ANPR acties. 
• Uitvoeringsprotocol 

Het beheer en onderhoud van deze Intranetsite ligt bij de afdeling communicatie van de dienst 
EXO. 
Veel berichtgevingen zijn via de landelijke en lokale pers naar buiten gebracht. 
Er werd actlef deelgenomen aan diverse congressen en beurzen waar de werkwijze van de 
politieregio Rotterdam-Rijnmond werd belicht. 
Er is met medewerking van de dhr. H. Karreman, directeur bedrijfsvoering een landelijk persdag 
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Bij EXO- CT is de ANPR toepassing binnen het camera toezichtgebieden (CCTV) getest. Dit 
heeft geleid tot verdere operationalisering van ANPR binnen EXO-CT. Op alle werkplekken 
binnen CT kunnen geautoriseerde medewerkers ANPR software benaderen voor operationele 
inzetbaarheid. Vanaf deze werkplekken kan met gebruik van vaste ANPR camera's of CCTV 
camera's medewerkers van het proces wijkpolitle, DHV of opsporing worden aangestuurd. 

Door het project ANPR werd in eerste instantie het initiatief genomen om naar voorbeeld van de 
"Ring of Steel" in Londen op de invalswegen van een CCTV gebled ANPR camera's te plaatsen. 
Hierbij kan een van tevoren vastgestelde hit kenbaar worden gemaakt bij een medewerker van 
CT. Deze kan dan met het CCTV circuit het voertuig volgen en indien nodig operationele inzet 
initiëren. 
In eerste instantie werd gedacht aan planvorming rond het Centraal station (A-locatie). Dit is niet 
uitgevoerd. 
Gezien de ontwikkelingen en de mogelijke toepassingen met de camera's van dS+V en de 
ontwikkeling van het Centraal staton (subsidie) is in overleg met de portefeuillehouder ANPR 
hiervan voorlopig afgezien. Indien bovengenoemde ontwikkelingen worden uitgevoerd is de 
dekkingsgraad van de ANPR toepassing breed in de regio aanwezig. Een nieuwe overweging en 
besluitvorminQ zal dan Indien nodig plaats moeten vinden. 

van 1 

alle wagens. betreffende kenteken wordt opgenomen in een hotlist voor de vaste 
cameraposities, bij een hit geeft cameratoezicht de melding door aan de politiemeldkamer. Deze 
koppelt de dichtsbijzijnde DHV eenheid aan de melding. Cameratoezicht ondersteunt i het 

van het 

2.3.2 Onderzoek 
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Onderzoek wat de meest efficiente en effectieve manier van inzet van ANPR binnen de regio 
Rotterdam Rijnmond is en breng de gevolgen voor de werkprocessen ISO, DHV, WP (= 
Handhaving & Toezicht), OPS en Informatiesturing voor 1 september 2006 in kaart. Breng de 
organisatorische gevolgen in beeld, met name de organisatie van de backoffice. Breng hierover 
advles utt aan de Komsleidino 
Biî$chi'iivinli·uitkoms.t ,, ... , ..... , .·. . ··•····. :.:·.···· : .••. ; <<·:·\·.',··.···· :c-c;:.· c·.,··ec.'·· ,·.;cC. .:. 
Het onderzoek Is uitgevoerd. De resultaten zijn vastgelegd in het document 'Tussenrapportage 
2006' van maart 2007. 

Dit is afgerond met positief resultaat. Technisch is het 
mogelijk, voor fase 2 tegen zeer beperkte kosten. 
Juridisch is er aansluiting gezocht en gevonden met het OM. Een advies voor de korpsleiding 
voor de verdere operationalisering wordt door EXO opgesteld. 
Bij positieve besluitvorming door de korpsleiding zal het korps bestuurlijke toestemming vragen 

i de 

2.3.3 Pilots 

~~~~~~v~o~o~r~~~~ namevoor 
het proces Opsporing) worden uitgeprobeerd, waarbij wordt gedacht aan flexibel inzetbare 
ANPR-apperatuur (zonder personeel ter plaatse) waardoor het mogelijk moet worden om van een 
klein geografisch gebied, bijvoorbeeld een bedrijfsterrein, de verveersbewegingen vast te leggen 
en de gescande kentekens draadloos door te zenden naar bijvoorbeeld Cameratoezicht of een 
wachtcommandant. 

een i en 
met distrot 11. Er werd een DHV auto voorzien van ANPR apparatuur. 
Een eindevaluatie van deze pilot wordt In het derde kwartaal van 2009 verwacht Deze zal 
worden aangeboden aan de portefeuillehouder ANPR. 
Op basis hiervan dient nadere besluitvorming plaats te vinden, met daarin meegenomen de 
recente landelijke ontwikkelingen waarin gesproken wordt van een standaard uitrusting van DHV 

met 
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proces naar een en creatieve en inzet van 
middelen. Na overleg met medewerkers van het proces opsporing werden eisen aan de 
functionaliteit gesteld zoals snel inzetbaar, makkelijk plaatsbaar, passend in het straatbeeld, niet 
herkenbaar en bruikbaar binnen de bebouwde kom. 
Door het project zijn twee notities voorgelegd aan de portefeuillehouder ANPR voor de 
ontwikkeling van een aanhangwagen en een straatkast 
Zodra positieve besluitvorming hierover heeft plaats gevonden kan tot uitvoering hiervan worden 
overgegaan. 

Door de VP- EXO werd een pilot ANPR op de motor gernitieerd. Door het project ANPR werd dit 
in de adviesrol en financieel ondersteund. 
3° kwartaal 2009 zal deze pilot worden geëvalueerd en dienst nadere besluitvorming hierover 

2.3.4 RADC 

i van een van 
ANPR Data Centre het "RADe". Een RADe- RIO bij EXO is ingericht en operationeel. De taken 
van het RADe zijn vastgelegd in de beheersmatrix ANPR. Deze zijn o.a. het organiseren en 
beheren van de hotlisten, autoriseren van gebruikers op het gebied van gegevens, het toewijzen 
van data aan camera's, cameragroepen en gebruikers, het gevraagd en ongevraagd analyseren 
van ANPR data. 
De volgende functies zijn in het RADe, ingevuld, een thematisch makelaar, 2 infomedewerkers, 1 
informatieanalist Het verder ontwikkelen van het RADC mbt te leveren producten zal in overleg 
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Een kritieke succesfactor is de betrouwbaarheid van de data. In samenwerking met de RIO 
organisatie werden hotlisten samengesteld en geprioiteerd. Voor alle hotlisten geldt dat deze zijn 
beoordeeld op doelmatigheid, operationele uitvoerbaarheid en juridisch haalbaarheid. Voor alle 
hotlisten zijn protocollen uitgeschreven waarin o.a het eigenaarschap en de schoningtermijnen 
zijn opgenomen. Deze protocollen zijn op het Intranet geplaatst onder de ANPR-site. Het 
ontwikkelen van nieuwe regionale protocollen en het beheer van bestaande protocollen is 
neergelegd bij het RADC. 

met tot 

van met Is een 
continu proces. Contacten en relaties met externe overhelctspartners zijn opgebouwd. Het 
professionaliseren van het ontwikkelen en beheren van hotlists is ondergebracht bij en 
overgedragen aan het landelijk programmabureau ANPR. Mede hiervoor levert Rotterdam-

. I . 

2.3.5 Wetgeving 

20 



PtLI Tl E 
Project End Report ANPR 

~:_Ro~Jotdamfj::clj~~l')d--

Het projectplan fase 2 meldt een aantal uit te voeren activiteiten. Deze zijn uitgevoerd, vandaar 
de status 0. Hiermee is het onderwerp nog niet afgerond, hieronder staat een overzicht van de 
stand van zaken. 

Voor deze vorm van ANPR-gebruik werd binnen politie Rotterdam-Rijn mond een 
privacyreglement ontworpen. Dit reglement werd ondertekend door de korpsbeheerder en nadat 
het CBP werd gehoord inmiddels vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant. 

Door de korpslelding van de regiopolitie Rotterdam-Rijn mond is een uitvoeringsprotocol ANPR 
opgesteld waarin staat vermeld dat de opslagtermijn van data maximaal4 maanden mag 
bedragen. 

In 2007 is er door het project ANPR een privacyreglement opgesteld welke voldeed aan de toen 
geldende wet en rechtsregels. 
Op 1 januari 2008 werd de nieuwe wet politiegegevens van kracht. 
Door deze wetgeving zijn onduidelijkheden ontstaan. De uitvoeringshandelingen inzake deze wet 
zijn nog in niet voldoende mate beschikbaar. 
Door het project ANPR is veel tijd gelnvesteerd om aan de juridische discussie inzake de nieuwe 
wetgeving waar mogelijk mee te doen. 
Vele bezoeken, waaronder CBP, Commissie Brouwer Korf, en vete medewerkers van andere 
overheidsdiensten zijn door het project ANPR ontvangen waarbij de werkwijze van politie 
Rotterdam-Rijnmond is belicht. 
In november 2008 werd een uitvoeringsprotocol van kracht in de regio Rotterdam-Rijn mond 
welke is ondersteund door de Korpsleid ing. Dit protocol is geldig tot nadere wet en regelgeving is 
geformaliseerd. 

Door het OM parket Rotterdam en het project ANPR werd een werkgroep opgericht met het doel 
te komen tot nadere regelgeving. Het OM parket Rotterdam ondersteunt het uitvoeringsprotcool 
en heeft voorlopige richtlijnen uitgebracht die de visie van de politie Rotterdam ondersteunen. Dit 
is ingebracht en goedgekeurd in hel rechercheoverleg OM-Politie, hetERO, op 26 mei 2009. Dit 
leidt tot een advies van EXO aan de korpsleiding. 

Het landelijk programmabureau Is geïnformeerd over bovenstaande. Zij hebben tevens de 
opdracht van de Raad van Hoofdcommissarissen gekregen om juridische kaders voor ANPR te 
formuleren. 

Door een werkgroep ANPR -juridische zaken werd een audit gehouden op het ANPR backoffice 
systeem. Hiertoe werden 260 vragen beantwoord. De audit werd begeleid en uitgewerkt door DRI 
en is aangeboden aan de landelijke privacy tafel. Een antwoord op deze audit en rapportage is 
nog niet terug ontvangen hetgeen is neergelegd bij DRI ) 
Een werkgroep binnen EXO, ondersteund door hel project ANPR, is ingesteld. Doel is het verder 
waarborgen en transparant maken van het gebruik van ANPR binnen Rolterdam-Rijnmond. 

In november 2009 wordt een kabinetsstandpunt verwacht over het opslaan en de bewaarduur 
van ANPR gegevens. Dil gebeurt onder andere op basis van de input van een landelijke 
juridische werkgroep waar PRR deel van uitmaakt. Waarschijnlijk wordt de richtlijn voor de 
bewaartermijn (voor onverdachte personen) 28 dagen. Na die 28 dagen wordt een procedure 
ingericht om alleen met nadrukkelijke toestemming van het bevoegd gezag de gegevens te 
kunnen benaderen. 

2.3.6 Opleiding en overdracht 
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van v~a~n~~~~~~~~~~ 
bediening van de ANPR camera's is en wordt verzorgd door de dienst EXO - VP voor wat betreft 
interne medewerkers. Inmiddels zijn hiervoor ca 35 operators opgeleid bij EXO - VP en EXO -

oenruiK van van 
naar Engeland geweest en hebben daar de basis opleiding gevolgd. Dit betreffen medewerkers 
van RIO, DRI, vtsPN en EXO -CT. 
Inmiddels zijn door RIO een kleine 300 RIO medewerkers opgeleid voor het gebruik van de BOF. 
Er zijn ca 20 medewerkers van EXO-CT opgeleid voor het gebruik van de BOF door de 
functioneel beheer van DRI. Daarnaast zijn er 20 medewerkers van het ROG opgeleid in het 
gebruik van de BOF door de senior ANPR operators van de verkeerspolitie. 
Voor het gebruik van de analyse universe is een presentatie en instructie gehouden in het 

I 

-------·-----·---------------·-··"'"""'''' 
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Het beheer is op te splitsen in: 
• Technisch functioneel, 
• Netwerk 
• Operationeel 
• Informatie. 

Het functioneel beheer is belegd binnen de dienst DRI. 
Het netwerkbeheer is belegd bij vtsPN ZW. 

PftLITI E 
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Het operationeel beheer is belegd binnen de dienst EXO- Verkeerspolitie. 
Het informatiebeheer is belegd bij de RIO. 
Een beheersmatrix met beschreven activiteiten werd opgemaakt. Is aangeboden aan de 
stuurgroep en middels notities vastgesteld. 
De beheersaspecten van de gerealiseerde producten wat door het project ANPR is opgeleverd 
zijn ondergebracht bij de onderscheidene korpsonderdelen. 

Voor het onderdeel techniek werd een deelproject ingericht met als deelprojectleide~•• 
-van DRI. Door hem werd in samenwerking met VTS-pn-ZW onderzoek gedaan en advies 
gegeven over de technische infrastructuur, een adequate opslag van gegevens de 
beschikbaarheid en het beheer van de gegenereerde ANPR data. Hiervoor zijn diverse project 
initiatie documenten, impactanalyses, technische installatiedocumentatie, Service level 
agreements (Sla's) en Documenten afspraken en procedures (DAP's) opgemaakt. Al deze 
documenten zijn overgedragen aan vtsPN·ZW. vtsPN ZW heeft ANPR per 1 apri12009 technisch 
in beheer genomen. Er is nog geen handtekening ontvangen op het beheerdocumenl, naar de 
berichtgeving per e-mail zal dit niet lang meer op zich laten wachten (situatie 12-10-2009). 
Alle technisch ontwikkelde conce ten assen in de estandaardiseerde infrastructuur van vtsPN. 

Binnen een ANPR - EXO geformeerd waaraan project ANPR deelneemt. 
Doel is om ANPR binnen de diverse onderdelen van EXO verder te integreren en te 
operationaliseren. Een visie document "visie op ANPR" is aan het MT- EXO aangeboden. Een 
van de onderdelen is het vormen van een Interceptieteam ANPR 
Formele beslultvorming hierover moet nog plaatsvinden. 
Een nieuwe door EXO en RIO ontwikkelde visie wordt op korte termijn door de portefeuillehouder 

het RIO 
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3 Advies vervolg ANPR 

In het vorige hoofdstuk, Projectresultaten, staat opgesomd wat er In het kader van het project is 
uitgevoerd en opgeleverd. Daarbij is ook een aantal zaken genoemd die nog niet voltooid zijn. 
Daarnaast is er een aantal punten die niet oorspronkelijk binnen het plan zaten maar waarvan 
het projectteam vindt dat die uitgevoerd moeten worden om cle bereikte resultaten verder te 
borgen- het zou goed zijn voor het korps om ze uit te voeren. Voor de in dit hoofdstuk 
genoemde zaken is een kosteninschatting gemaakt die in het volgende hoofdstuk is 
opgenomen. 

3.1 Onderdeel van projectplan 

Pilot ANPR In CCTV gebled (zie § 2.2.2). Er is nog steeds sprake van een initiatief waarbij, 
volgens de Britse ring-of-steel gedachte, een combinatie gemaakt wordt tussen de inzet van 
ANPR camera's en de opvolging met CCTV camera's. Met de daadwerkelijke uitvoering zou het 
projectteam ANPR nooit belast worden, alleen financieel is er in het projectbudget ANPR 
rekening mee gehouden dat dit initiatief ontplooid wordt. Het voornemen om deze pilot te gaan 
doen leeft nog steeds, het advies is dan ook om het budget hiervoor beschikbaar te houden. 

Pilot opsporing (zie pilots ANPR, § 2.3.3). Hiervoor geldt mutatis mutandis hetzelfde als voor 
de pilot ANPR in een CCTV gebied. Opsporing organiseert de opzet van de pilot en de 
evaluatie, het project ANPR zou het budget ter beschikking stellen. Ook hiervoor is het advles 
om het budget beschikbaar te houden. 

Aanpassing Witte de Wlth (zie Werkplekken cameratoezicht, § 2.2. 6). De verdere realisatie 
van gecombineerde en afgeschermde CCTV en deze werkplekken ligt bij Exo. De noodzaak 
hiervoor bestaat nog steeds. Het budget is beschikbaar vla het projectbudget ANPR, het advies 
is dan ook om het budget beschikbaar te houden. 

Vialis camera's (zie Camera's van derden,§ 2.2.3). De realisatie van de automatische 
koppeling met de ruim 300 dS+V camera's (fase 2, alleen kentekeninfo en geen 
beeldmateriaal) is technisch niet zo complex. De uitvoering hiervan is vertraagd vanwege de 
juridische discussie over de bewaartermijn en de 'freeze-perlode' van vtsPN. Nadat de 
juridische discussie is afgerond moet nog bestuurlijke toestemming komen van de gemeente 
Rotterdam om gebruik te kunnen maken van de cameragegevens. Met het aansluiten van de 
dS+V camera's wordt de dekking van ANPR stukken groter: van 68 camera's nu tot bijna 400 
dan. Het advies is dan ook om de realisatie van deze koppeling zo snel als mogelijk uit te 
voeren, zodra het juridische en bestuurlijke licht op groen staat. 

3.2 Voortvloeiend uit project 

Uitbreiden analyse universe (vervolg op§ 2.2.5). De analyse universe is in gebruik bij de 
inforechercheurs en misdaadanalisten, vooral bij RIO. Uit het eerste gebruik komen extra 
wensen naar voren, onder andere om eenvoudig te kunnen koppelen met andere bronnen dan 
de BOF (Xpol, Amazone, andere systemen). Ook komen er extra informatievragen naar voren 
voor het realiseren van complexere rapportages. Om de schat aan gegevens die de BOF is 
verder te kunnen ontsluiten tot bruikbare informatie voor analisten is het nodig de analyse 
universe uit te breiden. Het advies is om de realisatie hiervan te starten. 

Camera's Botlekbrug (vervolg op Botlek en Brienenoord camera's in §2.2.2). De 
Botlekcamera's sluiten het Botlekgebied cameratechnisch vrijwel af. Het 'lek' in de ANPR ring 
dat aanwezig is wordt gevormd door de Botlekbrug die naast de Botlektunnel loopt. In de 
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aanbestading is deze secundaire route niet gevraagd om onder camera's te brengen, het 
advies is om dat alsnog te doen en zo een compleet dekkend netwerk te realiseren. 
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4 Financiën 

In overleg met het project ANPR, (EZ) en ( ~ 
is op 21 oktober 2008 vastgesteld welke financiële middelen ter beschikking staan ten behoeve 
van het project ANPR, zie Bijlage A Notitie FEZ over financien ANPR. 
Op basis van deze notitie is een financiele voortgangsrapportage opgesteld waarin de 
explottatie en investeringen zijn opgenomen. Een meer gedetailleerd overzicht hiervan is als 
bijlage toegevoegd, zie Bijlage B Gedetailleerd financieel overzicht. 

I I I 

€0 €0 EO €0 €0 € 55.000 €0 

afutemmon €0 €0 €0 €0 €0 €25.000 €0 

Brlenenoord €1.240.120 04.792 €0 €100.000 € 1.525.000 €120.~0 €284.880 

€0 €0 €0 €0 €0 €10.000 €0 

Pilot ANPR In CCTV gebled €0 €0 €0 €0 € 200.000 €0 €200.000 

€0 €30.266 €0 €127.000 €20.000 €122.000 €20.000 

Pilot opsporing €5.924 €0 €0 €0 € 190.000 €0 €184.076 

Beheer €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 

€64.050 €58.975 €0 €65.000 €230.000 €138.000 €175,950 

PID €0 €0 €0 €0 €50.368 € 197.944 €50.3&8 

2008 €263.252 €25.869 €0 €0 €262,302 €6.302 ·€950 

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt zijn de huidige projectbudgetten voor Investering en 
exploitatie niet overschreden. De projectdoelstellingen zijn binnen de begroting gerealiseerd. 
De nog niet behaalde resultaten zijn uit het bovenstaande overzicht gehouden en worden 
hieronder opgesomd, conform het advies uit hoofdstuk 3 voor het nazorgtraject. 

overdracht budget 
ANPR in CCTV gebled €200.000 €200.000 

Pilot opsporing € 180.000 € 180.000 
Aanpassing W de Wilh € 100.000 € 100.000 

project 
I 2 €20.000 €20.000 

ANPR universe uitbreiding €50.000 € 150.000 € 200.000 
Camera's Botlekbrug €100.000 € 15.000 € 115.000 
Organisatie en diversen € 40.000 €60.000 € 100.000 

245.000 € 915.000 

budget vanuit project ANPR €914.324 €232.344 € 1.146.668 
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Jaarlijkse exploitatlekosten 
De kosten voor de afgesloten SLA's die financiele consequenties hebben, zijn in de begroting 
van EXO voor 2009 opgenomen. 
Voor 2010 en daarna zullen door Flsc N/0 in nader overleg met de daarvoor in aanmerking 
komende korpsonderdelen verdere afspraken moeten worden gemaakt. 

De kosten van de SLA's zijn door het project ANPR inzichtelijk gemaakt. 
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