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Zenger 

Verzonden 1 0 SEP Z011 
Bij antwoord datum , ons kenmerk en onderwerp 
ve rmelden 

Op 8 aug ustus 2012 ontvingen wij uw bezwaar schrift gericht tegen het besluit van 2 augustus 
2012 inzake openbaarm aki ng van gegevens over toezichtcamera's in Utrecht op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob). Uw bezwaar richt zich t ot het niet openbaar maken van een 
bestand dat de exacte locaties weergeeft van de camera's . 

Op 3 1 augustus 2012 bent u in de gelegenheid gesteld het bezwaarschrift mondeling toe te 
lichten . Van deze gelegenheid heeft u geen gebruik gemaakt. 

Na kennisneming van het bezwaarschrift en de overige op de zaak betrekking hebbende stukken, 
hebben wij besloten het bestreden besluit niet te herroepen. In dit besluit staat waarom wij van 
mening zij n dat uw bezwaarschrift ontvanke lijk, maar ongegrond is. 

Ontvankelijkheid 
Het bezwaar schrift is gericht tegen een bes luit in de zin van arti ke l l :3 van de Algemene wet 
bestuursrecht (hierna: Awb) . Voorts is het bezwaarschrift tijdig ingediend, namelijk binnen de 
daartoe op grond van artikel 6:7 van de Awb gestelde t ermijn van zes weken . Het bezwaarschrift 
voldoet daarnaast aan de overige eisen die de Awb daaraan stelt. 

Gelet op hetgeen in arti kel l :2, eerste lid , van de Awb is gesteld, kan u als belanghebbende 
worden aangemerkt. 

Wettelijk kader 
Ingevo lge artikel 8 :1, eerste lid, in samenhang gelezen met artikel 7:1, eerste lid van de Awb kan 
een belanghebbende be zwaar maken tegen een bes lui t . 

Ingevolge artikel 3, lid 1 van de Wobkan een ieder een ve rzoek om informatie neergelegd in 
documenten over een bestuurl ijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder 
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. 

Ingevolge artikel 1 0, lid 2 Wobblij ft het verstrekken van informatie ingevolge deze wet eveneens 
achterwege voor zove r het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: (c.) de 
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opsporing en vervolging van strafbare feiten en (d.) inspectie, controle en toezicht door 
bestuursorganen; 

Feiten 
Bij brief van 2 mei 2012, ontvangen d.d. 4 mei 2012, heeft u ons verzocht met een beroep op de Wet 
openbaarheid van bestuur om openbaarmaking van alle documenten die voor wat betreft de bedrijven
terreinen en winkelgebieden in Utrecht betrekking hebben op: 
• de precieze locaties van toezichtcamera's; 
• het jaartal van plaatsing van die toezichtcamera's; 
• eventuele extra functionaliteiten van die toezichtcamera's (b.v. geluidopname, kentekenherkenning 

etc.). 

Bij besluit van 2 augustus 201 2 hebben wij besloten tot: 
• openbaarmaking van de documenten overzichtjaar plaatsing camera's, informatie overzicht 

bijzondere functionaliteiten camera's en lijst met details van camera's; 
• niet-openbaarmaking van het bestand dat binnen Google Maps de exacte locatie(s) weergeeft van 

de camera's. 

Tegen dit laatste onderdeel van het besluit heeft u bezwaar aangetekend. 

Bezwaren 
Samengevat komen uw bezwaren op het volgende neer: 
Het belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten en het belang van de inspectie, 
controle en toezicht door bestuursorganen kan het openbaar maken van het bestand niet in de 
weg staan omdat de locaties van de toezichtcamera's ook op straat en via Google street view zijn 
vast te stellen. 

Overwegingen 
De exacte locatiekeuze van de camera's heeft met veel inspanning, inbreng van betrokkenen en 
aanzienlijke financiële investeringen plaats gevonden. De exacte locaties zijn met zorgvuldigheid en 
vanuit een weloverwogen veiligheidsstrategie gekozen. Dit met het primaire oogmerk om de veiligheid 
van de betreffende bedrijventerreinen en winkelgebieden te verhogen door adequate registratie van op te 
sporen strafbare feiten. Adequate registratie kan echter alleen plaatsvinden indien locaties van waaruit 
die registratie geschiedt, niet algemeen kenbaar zijn. Het openbaar maken van de exacte locaties van 
toezichtcamera's betekent een wezenlijke aantasting van de effectiviteit van registratie van strafbare 
feiten hetgeen van negatieve invloed is op de publiekrechtelijke handhaving door politie en gemeente, in 
het bijzonder ten aanzien van opsporing en vervolging van strafbare feiten. 

Door u wordt niet ontkend dat het bekend zijn van de exacte locaties van de toezichtcamera's een 
negatieve invloed heeft op de handhaving. Door u wordt alleen gesteld dat deze gegevens ook op een 
andere wijze zijn te verkrijgen. 

Bekendmaking van de exacte locaties heeft een negatieve invloed op de opsporing en vervolging van 
strafbare feiten en inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen. Het feit dat met enige moeite 
de exacte locaties van de toezichtcamera's ook op een andere wijze, dan via bekendmaking door ons, te 
achterhalen zijn, betekent niet dat wij verplicht zijn om actief medewerking te verlenen aan de bekend
making van die locaties. 

Beslissing 
Gelet op voorgaande overwegingen verklaren wij uw bezwaar ongegrond. Dat betekent dat wij het 
door u bestreden besluit van 2 augustus 2012, waarbij is besloten tot openbaarmaking van de 
documenten overzichtjaar plaatsing camera's, informatie overzicht bijzondere functionaliteiten camera's 
en lijst met details van camera's en niet-openbaarmaking van het bestand dat binnen Google Maps de 
exacte locatie(s) weergeeft van de camera's, in stand laten. 

Dit besluit is, met inachtneming van artikel 1 68 Gemeentewet in samenhang met de artikelen 1 0:1 
tot en met 1 0:1 2 van de Algemene wet bestuursrecht, namens ons in mandaat door de daarvoor 
aangewezen wethouder genomen. 
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Binnen zes weken na de datum van verzending van deze beschikking staat schriftelijk beroep open 
bij de Secto r bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 1 3023 , 3 507 LA Utrecht. 

U kunt ook digitaa l het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (D igiD) . Kijk op de genoemde site voo r de precieze voo rwaarden. 

onfor.m het door de wethouder genomen beslui t, 
Hoofd van de Afdeling Juridische Zaken. 




