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Geadviseerd besluit
1. Akkoord te gaan met de inzet van cameratoezicht bij de metrostations Rhoon en Poortugaal.

2. Akkoord te gaan met exploitatie door cameratoezicht van de gemeente Rotterdam, en hiertoe een 
overeenkomst te sluiten met de gemeente Rotterdam voor de duur van twee jaar.

3. Akkoord te gaan met een investering van 108.450 euro voor de realisatie van cameratoezicht, en 

de financiële gevolgen te verwerken bij de 1e tussenrapportage 2022.

4. Akkoord te gaan met de structurele jaarlijkse exploitatiekosten van €45.000,- en de financiële 
gevolgen te verwerken in de 1e tussenrapportage 2022
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Raadsvoorstel
Inleiding
Albrandswaard heeft twee metrostations, deze vervoerspunten zorgen voor een samenkomst van 
reizigers en bieden een toegangspoort tot Albrandswaard. Dergelijke knooppunten in de maatschappij 
bieden ook ruimte aan criminaliteit. Van overlast door hangjongeren, vernieling en fietsendiefstal, tot 
zwaardere criminaliteit zoals drugshandel. In Albrandswaard is gekozen een aanpak te formuleren op 
de metrostations, zoals onder andere ook gemeld in de raadsinformatiebrief over de objectieve cijfers 
over de veiligheidssituatie uit het gezamenlijk veiligheidsbeeld (GVB RIB 350029).

Onderdeel van de aanpak op de metrostations is cameratoezicht. In de uitwerking is als uitgangspunt 
genomen dat de camera's worden aangesloten bij cameratoezicht Rotterdam, waardoor de beelden 
24/7 live kunnen worden bekeken en teruggekeken. Cameratoezicht Rotterdam verzorgt hierbij ook de 
opslag en kan op verzoek beelden beschikbaar stellen aan de politie. De aanpak wordt tijdig 
geëvalueerd waarna zo nodig een voortzettingsvoorstel wordt aangeboden.

Beoogd effect
1. Door zichtbaar geplaatste camera's is er sprake van een preventieve werking. Daarnaast kunnen 
de camera's live worden uitgekeken door cameratoezicht Rotterdam, waardoor in geval van een 
actuele situatie politie direct kan worden ingezet. Tot slot worden de beelden opgeslagen waardoor 
achteraf opsporing mogelijk wordt gemaakt. 

Argumenten
1.1 Uit verschillende rapportages (zoals het gezamenlijk veiligheidsbeeld) en incidenten blijkt overlast 
door hangjongeren, vernieling en fietsendiefstal, tot zwaardere criminaliteit zoals drugshandel rondom 
de metrostation. Tevens zijn de metrostations een toegangspoort tot Albrandswaard waarlangs onze 
inwoners, maar ook kwaadwillenden zich bewegen. 

1.2 Door de preventieve werking van camera's wordt een bijdrage geleverd aan de veiligheid en het 
veiligheidsgevoel van de inwoners van Albrandswaard.

2.1 Doordat de beelden 'live' kunnen worden uitgekeken is het mogelijk om pro-actief politie in te 
zetten, hiertoe worden afspraken gemaakt met cameratoezicht over de dagen en tijden waarop altijd 
'live' wordt uitgekeken.

2.2 Doordat er een permanente verbinding is met cameratoezicht Rotterdam, kunnen de beelden 'live' 
worden bijgeschakeld als er meldingen zijn bij de metrostations of in Albrandswaard in het algemeen. 
Zo kan bijvoorbeeld direct effectief geprioriteerd worden, of kunnen de metrostations na een melding 
in de gaten worden gehouden op zoek naar een vermist persoon of een dader.

2.3 Doordat de beelden binnen de wettelijke toegestane termijnen worden opgeslagen kunnen deze 
worden gebruikt voor opsporingsdoeleinden door de politie.

3.1 / 4.1 De volledige omvang van deze uitgaven was nog niet bekend in de huidige fase van de 
begrotingscyclus, waardoor nog geen reserveringen zijn gemaakt. Nu de investeringskosten en 
exploitatiekosten bekend zijn is de eerstvolgende mogelijkheid om de financiële gevolgen te 

verwerken bij de 1e tussenrapportage 2022.

Overleg gevoerd met
Regieteam Albrandswaard, wethouder buitenruimte, portefeuillehouder veiligheid, cluster veiligheid 
BAR organisatie, financieel adviseur, juridisch adviseur, communicatie adviseur, cameratoezicht 
Rotterdam.

Kanttekeningen
1.1 Camera's en cameratoezicht kunnen worden ervaren als een ongewenste inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer door de overheid. in nabijgelegen gemeenten wordt al gebruik gemaakt van 
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cameratoezicht. Uit een recente peiling in Rotterdam blijkt dat de weerstand tegen cameratoezicht is 
afgenomen, en in 2021 nog maar 1% van de bewoners negatief is over cameratoezicht. 

1.2 Na dit besluit volgt een nadere uitwerking van verschillende onderdelen. Zo wordt onder andere 
een Data Protection Impact Assessment opgesteld, en wordt de exacte locatie van de camera's 
bepaald. Ook zal het aanwijsbesluit worden voorbereid. De raad zal tijdig worden geïnformeerd over 
de voortgang. 

Uitvoering/vervolgstappen
Na akkoord op dit voorstel wordt een uitvoeringsplan uitgewerkt. Verwachte planning is om het 
uitvoeringsvoorstel af te ronden in Q1 2022, beoogd wordt om in Q2 te starten met de uitvoering. 
Naast het concrete praktische uitvoeringsvoorstel (installeren, monteren), moet na dit besluit ook 
nader invulling worden gegeven aan wettelijke voorwaarden voor cameratoezicht zoals o.a. een Data 
Protection Impact Assessment. Dit zijn elementen die kunnen worden ingevuld na dit besluit maar 
moeten zijn afgerond voor het in werking treden van de camera's.

Separaat aan dit voorstel wordt een onderzoek gedaan naar verbetering van de buitenruimte van 
beide metrostations. De aanpak van de buitenruimte bij de metrostations kent een samenhang met dit 
voorstel. Beide projecten worden in onderling overleg en afstemming uitgevoerd.

Dit is de eerste keer dat de gemeente Albrandswaard op deze manier cameratoezicht inzet. Deze 
inzet is daardoor tevens een pilot, een eerste kennismaking en ervaring met cameratoezicht. Naar 
aanleiding van deze pilot zal ook een beleidskader cameratoezicht worden opgesteld voor de 
gemeente albrandswaard.  

Financiën
De realisatie van cameratoezicht vraagt een eenmalige investering van €108.450,-

Er geldt een afschrijvingstermijn van 4 jaar. Dit geeft een structurele kapitaalslast van € 28.381,37. (€ 
 27.112,50 afschrijving + 1.268,87 rente) euro voor de komende 4 jaar

De structurele exploitatielasten voor de inzet van cameratoezicht bedragen €45.000,-

Binnen de huidige budgetten kan geen ruimte worden gevonden de kosten te dekken. Voorstel is de 

financiële gevolgen te verwerken bij de 1e tussenrapportage 2022.

Communicatie/participatie na besluitvorming
De communicatie wordt in drie fasen nader uitgewerkt. In de eerste fase zal communicatie gericht zijn 
op het informeren over het genomen besluit, de tweede fase bevat de start van de werkzaamheden en 
het daadwerkelijk installeren van de camera's, in de derde fase wordt aandacht besteed aan het 'in 
werking treden' van cameratoezicht. Afhankelijk van doel en boodschap wordt gebruik gemaakt van 
traditionele en sociale media, waarbij bijvoorbeeld instrumenten als een artikel in een lokaal weekblad 
of een filmpje kunnen worden ingezet. Bij de voorbereiding van de communicatie zal worden getoetst 
of de communicatiemiddelen passen bij het moment en de boodschap. Ook wordt een onderscheid 
gemaakt tussen bestuurs- en projectcommunicatie waarbij nadrukkelijk steeds de samenhang en 
afstemming worden bewaakt

 

Bijlagen
1. Bijlage_notitie aanpak metrostations.docx  
2. veiligheidsanalyse metrostations Rhoon en Poortugaal 20211101.docx  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Zaaknummer:
410702

Onderwerp:
cameratoezicht metrostations 
Albrandswaard

De raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 2 november 2021,

gelet op 

artikel 172 van de gemeentewet

artikel 151 C van de gemeentewet

artikel 2.77 APV Albrandswaard; 

BESLUIT:

1. Akkoord te gaan met de inzet van cameratoezicht bij de metrostations Rhoon en Poortugaal.

2. Akkoord te gaan met exploitatie door cameratoezicht van de gemeente Rotterdam, en hiertoe een 
overeenkomst te sluiten met de gemeente Rotterdam voor de duur van twee jaar.

3. Akkoord te gaan met een investering van 108.450 euro voor de realisatie van cameratoezicht, en 

de financiële gevolgen te verwerken bij de 1e tussenrapportage 2022.

4. Akkoord te gaan met de structurele jaarlijkse exploitatiekosten van €45.000,- en de financiële 
gevolgen te verwerken in de 1e tussenrapportage 2022


