
Beste raadsleden, 
 
Op maandag 22 november heeft Roy Verduyn namens de fractie van de VVD technische vragen 
gesteld over het voorstel ‘cameratoezicht metrostations Albrandswaard’. De vragen betroffen de 
opbouw van de kosten mede in vergelijking met andere gemeenten als ook de mogelijkheid om bij 
de uitvraag van offertes lokale ondernemers te betrekken. De beantwoording treft u hierbij aan. 
 

1. Kan er inzicht gegeven worden in de opbouw van de eenmalige investeringskosten en de 
jaarlijkse kosten . 

 
Ter vergelijking is navraag gedaan bij de gemeente Nissewaard. Nissewaard heeft aangegeven dat zij 
in 2001 in Spijkenisse zijn gestart met cameratoezicht. In 2013/2014 zijn in Spijkenisse de camera’s 
vervangen, waarbij de bestaande infrastructuur uit 2001 is gebruikt.  
 
Uit een vergelijking van de kosten blijkt dat Nissewaard ongeveer dezelfde kosten heeft voor de 
aanschaf van camera’s als Albrandswaard. De hogere totale eenmalige investeringskosten in 
Albrandswaard worden veroorzaakt door de nog aan te leggen infrastructuur. Van de eenmalige 
investeringskosten voor de aanleg van cameratoezicht bij de metrostations in Albrandswaard bestaat 
ongeveer 50% uit kosten voor infrastructuur. 
 
De structurele kosten kunnen per gemeente afwijken o.a. door te maken keuzes over de gewenste 
dienstverlening (meer of minder ‘live’ uitkijken), en zaken als de kosten voor dataverbinding 
gerelateerd aan beeldkwaliteit. De afweging hiertoe wordt telkens zo doeltreffend en doelmatig 
mogelijk gemaakt. Nissewaard maakt ook gebruik van de dienstverlening van cameratoezicht van de 
gemeente Rotterdam, met vergelijkbare afspraken zoals het ‘live’ uitkijken in venstertijden.  
De geraamde structurele kosten in Albrandswaard zijn dan ook vergelijkbaar met Nissewaard. 
 
 

2. Wordt ook bij de uitvraag van offertes de mogelijkheid geboden voor lokale ondernemers 
om mee te doen 

 
Bij de kostenraming is een brede inventarisatie gedaan waarbij verschillende partijen zijn bevraagd. 
Voor het uitkijken en opslaan van beelden zijn cameratoezicht Rotterdam en de politie de 
aangewezen partners. Voor de overige onderdelen kan ik u bij deze toezeggen dat lokale 
ondernemers een plaats krijgen in de uitvraag. 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 

Jolanda de Witte  
 
Burgemeester Albrandswaard 

 


