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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Vaststellen van de inzet van cameratoezicht ten behoeve van de veiligheid
rondom de Surfplas Krimpenerwaard;
Vaststellen om de kosten ten laste te brengen van de reguliere exploitatie bij
het reguliere onderhoud beheer ten laste van de post onvoorzien en dit
verwerken in de Najaarsrapportage 2021 en de P&C documenten die daarop
volgen totdat besloten wordt om te stoppen met cameratoezicht. De plaatsing
van de apparatuur bedraagt eenmalig € 540,- en de kosten per jaar bedragen
€ 13.988,-. Daarnaast is er éénmalig nog een bedrag van € 1.000,- nodig voor
onvoorziene zaken waaronder het plaatsen van waarschuwingsborden.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
In toenemende mate vindt er op verschillend vlak overlast plaats bij de Surfplas
Krimpenerwaard (Surfplas). Als voorbeeld hierin zijn de vernielingen aan de
toiletvoorzieningen bij het entreegebouw en het ontvreemden van een AED-installatie. Vorig
jaar zijn er al maatregelen getroffen waaronder een alcohol en verblijfsverbod, dit blijkt echter
onvoldoende te zijn. Inmiddels is er ook een mobiliteits,- fietshub geplaatst in opdracht van
de Verkeersonderneming Krimpenerwaard ten behoeve van de werkzaamheden aan de
Algebrabrug.
Handhaving en toezicht van zowel de gemeente Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel
en de BOA van Staatsbosbeheer hebben in toenemende mate behoefte aan het inzetten van
cameratoezicht. Enerzijds om in te grijpen wanneer er overlast is of dreigt, anderzijds om na
het plegen van een delict camerabeelden ter bewijsvoering beschikbaar te hebben.
Daarnaast heeft cameratoezicht een preventieve werking.
De cameratoezicht die is voorzien, loopt via een huurovereenkomst met een
beveiligingsbedrijf en die plaatst een mobiele camera installatie. De camera is verbonden
aan een meldkamer. De bediening van de camera verloopt op verschillende wijzen. De
camera gaat aan bij detectie van beweging en dan start ook de opname.
Het gebruik van de camera wordt nageleefd volgens alle wet-, en regelgeving die hierop van
toepassing is. Hiervoor is een nauwe samenwerking met de gemeente Krimpenerwaard.
Een financiële verantwoording van de kosten is dat de kosten voor de vernielingen gaan
afnemen en dat wanneer er vernielingen plaatsvinden de schade verhaald kan worden op de
dader.
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Wanneer blijkt dat cameratoezicht een effectief en werkbaar middel is, kan dit ook naar
andere gebieden van Groenalliantie worden uitgebreid.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
GA DB 28 juni 2021: voorgesteld is om in te stemmen met het bestuursvoorstel
Cameratoezicht Surfplas.
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
De BOA van Groenalliantie heeft de gesprekken met de gemeente gevoerd en is nauw
betrokken bij de totstandkoming van dit voorstel. De gemeente mag gebruikmaken
van cameratoezicht op openbare plaatsen om de openbare orde te handhaven, mits er
voldaan wordt aan voorwaarden. Deze voorwaarden komen onder ander voort uit
privacywetgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Vooralsnog wordt uitgegaan van een opstelling voor een jaar. Wanneer blijkt dat de camera
onvoldoende voldoet aan de verwachting kan het contract tussentijds, maar pas na enkele
weken worden opgezegd. Deze periode van enkele weken is sowieso nodig om een goed
beeld en effect van de werking van de camera helder te krijgen voor de betrokken partijen.
De plaatsing van de apparatuur bedraagt € 540,- en de kosten per jaar bedragen € 13.988,-.
Daarnaast is er nog een bedrag van € 1.000,- nodig voor onvoorziene zaken waaronder het
plaatsen van waarschuwingsborden.
Voorgesteld om de kosten hiervoor ten laste te brengen van de reguliere exploitatie bij het
reguliere onderhoud beheer.
6. COMMUNICATIE
Er wordt een persbericht opgesteld voor de lokale media. Er worden geen aanvullende
kosten verwacht voor communicatie.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.
8. VERDERE PROCEDURE
-

Persbericht opstellen;
Uitvoering van uw besluit.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,
Dhr. ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris
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