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Cameratoezicht; luxe of noodzaak?

Steeds vaker wordt cameratoezicht als een doeltreffend middel beschouwd om toezicht te houden en eigendommen 

te beveiligen. Ook het bedrijfsleven in Midden- en West-Brabant ziet cameratoezicht als een goede oplossing voor de 

aanpak van criminaliteit en overlast. De invoering van cameratoezicht is echter een complex proces met veel valkuilen. 

Onvoldoende kennis en ervaring leiden vaak tot desinvesteringen en teleurstelling. 

Om ondernemersverenigingen, gemeenten en politie houvast te bieden in de besluitvorming omtrent de invoering 

van cameratoezicht heeft het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Midden- en West-Brabant (kortweg 

RPC genoemd) onafhankelijk onderzoek laten doen. Hierbij zijn de mogelijkheden van cameratoezicht voor 15 

bedrijventerreinen en winkelgebieden in de regio in beeld gebracht. 

In deze brochure zijn de resultaten van het onderzoek op schematische wijze samengevat, zodat het mogelijk is om de 

gebieden in beperkte mate onderling te vergelijken. Ook is een toetsingskader opgenomen met de aandachtspunten 

en voorwaarden waarmee rekening moet worden gehouden bij de invoering van cameratoezicht. Een uitgebreide versie 

van de verschillende onderzoeken is op aanvraag beschikbaar.

Namens het RPC,

Paul van der Westen

wnd. voorzitter
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Verantwoording

Over het RPC

Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Midden- en West-Brabant (kortweg RPC genoemd) helpt ondernemers om de criminaliteit 

gericht tegen het bedrijfsleven te beheersen. Het RPC doet dat door lokale partijen, waaronder gemeenten, politie, brandweer en 

ondernemers(verenigingen), bijeen te brengen en gezamenlijk maatregelen te treffen die de veiligheid op bedrijventerreinen en in winkel- en 

uitgaansgebieden bevorderen. 

In de realisatie van die samenwerking bekleedt het RPC een actieve rol, en ziet toe op naleving van de gemaakte afspraken. Daarnaast 0rgani-

seert het RPC regelmatig themabijeenkomsten op het gebied van veiligheid en ondernemen, en werkt het nauw samen met de regionale Kamers 

van Koophandel en de Regiopolitie. 

Doel van het onderzoek 

Het RPC heeft de Prins Advies Groep uit Weert, in de persoon van Frits Neijgh van Lier, gevraagd onderzoek te verrichten op 15 bedrijventerreinen 

en winkelgebieden in de regio Midden- en West-Brabant. Doel van het onderzoek is om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

1. Is cameratoezicht een oplossing voor de ter plaatse gesignaleerde onveiligheid?

2. Is er behoefte aan reactief of proactief cameratoezicht?

3. Aan welke specificaties moeten de camera’s voldoen?

4. Hoe moet de opslag van de camerabeelden plaatsvinden?

5. Moeten de beelden worden uitgekeken in een toezichtruimte?

6. Zo ja, welke aanbieders zijn in de markt en voor welke prijs?

7. Wat zijn de totaalkosten (indicatief ) van de geadviseerde oplossing?

De verschillende onderzoeken zijn gedocumenteerd in de vorm van ‘quickscans’, waarvan een samenvatting is opgenomen in deze brochure.  
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Met het uitgeven van de brochure beoogt het RPC de regionale ontwikkelingen op het gebied van cameratoezicht te stroomlijnen en 

publiek-private samenwerking tussen partijen te stimuleren. De brochure geef daarnaast concrete handreikingen voor het invoeren van 

cameratoezicht op bedrijventerreinen en in winkelgebieden.

Onderzoeksmethodiek

De aanbevelingen zijn gebaseerd op een veiligheidsanalyse waarvoor statistisch materiaal is gebruikt van politie en particuliere 

beveiligers. Ook is voor de beoordeling van de veiligheidsproblematiek gebruik gemaakt van de uitgangspunten van ‘Crime Prevention 

Through Environmental Design’; een aanpak om crimineel gedrag te beperken door middel van maatregelen op het gebied van ontwerp 

en gebiedsbeheer. Zo wordt er in het onderzoek bijvoorbeeld ook aandacht besteed aan visuele kenmerken, zoals onderhoud en beheer, 

beeldkwaliteit en uitstraling. Tenslotte wordt in de aanbevelingen beperkt aandacht besteed aan aanvullende vormen van beveiliging.

Over de onderzoeker

Frits Neijgh van Lier was tot 1 januari 2011 als consultant verbonden aan de Prins Advies Groep. De Prins Advies Groep is een 

onafhankelijk adviesbureau op het gebied van de publieke veiligheid. Door middel van het opstellen van strategische adviezen voor 

onder meer gemeentebesturen, Kamers van Koophandel en het RPC, heeft het bureau zich ontwikkeld tot dé deskundige op het gebied 

van cameratoezicht-concepten. Ook is de Prins Advies Groep medeverantwoordelijk voor de implementatie van gemeenschappelijke 

uitkijkruimten van camerabeelden in Eindhoven en Utrecht. Frits Neijgh van Lier was eerder betrokken bij het opstellen van de visie voor 

cameratoezicht in publiek-private samenwerking in Midden- en West-Brabant. In het verlengde hiervan heeft het RPC de Prins Advies Groep 

gevraagd om 15 bedrijventerreinen en winkelgebieden in de regio in de vorm van quickscans te adviseren over cameratoezicht. De scans 

zijn uitgevoerd met steun van Paul Koot, onafhankelijk deskundige op het gebied van intelligente ICT toepassingen bij cameratoezicht. Met 

ingang van 1 januari 2011 zet Frits Neijgh van Lier zijn activiteiten voort als zelfstandig adviseur.
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Toetsingskader

Om de consequenties van cameratoezicht en de complexiteit ervan beter te kunnen beoordelen, heeft het RPC een 

toetsingskader opgesteld. Hierin zijn dé aandachtspunten en voorwaarden opgenomen waarmee rekening moet worden 

gehouden bij de invoering van cameratoezicht:

Het  veiligheidsprobleem

Cameratoezicht lijkt een vanzelfsprekend instrument te zijn geworden in de aanpak van criminaliteit en overlast.   

Er is echter nog geen onderzoek uitgevoerd dat de effectiviteit ervan onomstotelijk heeft kunnen aantonen.  

De noodzaak van cameratoezicht moet daarom kritisch, en per gebied worden beoordeeld. Bovendien is het een eis om na te 

gaan of er geen minder ingrijpende maatregelen beschikbaar zijn om criminaliteit tegen te gaan.

Statistieken van politie en particuliere beveiligingsbedrijven vormen de basis voor de beoordeling van het veiligheidsprobleem. 

Met deze cijfers kunnen de trends worden beoordeeld. Een analyse van plaats, tijdstippen en werkwijze maakt het 

bovendien mogelijk om na te gaan of er ook alternatieve maatregelen mogelijk zijn om crimineel gedrag te beïnvloeden, 

zoals goed gebiedsbeheer en het stimuleren van eigenaarschap1  van ondernemers. Bij dit alles geldt dat de omvang van het 

veiligheidsprobleem in verhouding moet staan tot de gebruikte middelen. 

Privacywetgeving

Omdat met cameratoezicht mogelijk ook delen van de openbare weg worden bestreken, zal er een juiste afweging moeten 

worden gemaakt tussen het belang van ondernemers en de privacybescherming van burgers. Ondernemers die hun 

eigendommen beveiligen met cameratoezicht moeten rekening houden met de privacyregels zoals die zijn beschreven in de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), het Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (VB) en het Wetboek van 

Strafrecht (verbod op heimelijk cameratoezicht). 

 1 Hiermee wordt niet het juridisch eigenaarschap bedoeld, maar de betrokkenheid die ondernemers tonen met het onderhoud en beheer van hun directe omgeving.

Veiligheidsprobleem?

Belang cameratoezicht  
versus privacy
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Omdat de overheid haar bevoegdheden voor het publieke domein blijft behouden, zullen in een publiek-privaat samenwerkings-

verband de verantwoordelijkheden van de overheid goed verankerd moeten worden. Een doelomschrijving voor het 

cameratoezicht en de voorwaarden waaronder de geregistreerde gegevens worden verwerkt, moeten worden gemeld aan het 

College Bescherming Persoonsgegevens dat eventueel kan besluiten om nader onderzoek te doen.

Vormen van cameratoezicht   

Voor gebiedsgebonden beveiliging kunnen globaal vier vormen van cameratoezicht worden onderscheiden, waarbij iedere 

omgeving vraagt om een ‘eigen’ passende oplossing: 

1. Closed Circuit Television (CCTV): beeldmateriaal en overige data worden verzameld en opgeslagen in een lokale database. 

Omdat hier nog geen sprake is van cameratoezicht, kan aansluiting op een toezichtruimte achterwege blijven. 

2. Reactief cameratoezicht: camerabeelden worden in een particuliere alarmcentrale geobserveerd na een inbraakdetectie.   

3. Intelligent cameratoezicht: met intelligente ICT toepassingen zoals patroonherkenning, contentanalyse, bewegingsdetectie, 

virtual fencing etc. worden camera’s automatisch opgeschakeld en live geobserveerd in een particuliere alarmcentrale of een 

video-toezichtruimte.

4. Proactief cameratoezicht: camerabeelden worden live geobserveerd in een video-toezichtruimte gedurende risicotijden. 

Deze camerasurveillance kan worden ondersteund met intelligente ICT toepassingen die een selectie aanbrengen in het 

ongestructureerde aanbod van camerabeelden.

Actief cameratoezicht
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De technische infrastructuur 

Voor ‘live streaming video’ is een breedbandverbinding noodzakelijk. Draadloze verbindingen bieden in het algemeen slechts een 

tijdelijke oplossing. De transmissie van kwalitatief hoogwaardig beeldmateriaal naar een toezichtruimte maakt de aansluiting 

op een glasvezelnetwerk noodzakelijk. Op deze wijze kan ook worden voorzien in een centrale opslag en verwerking van 

beeldmateriaal.

British Telecom 

Ziggo 

Ziggo 

Eurofiber 

KPN 

UPC 

Relined 

Boxmeer 

Valkenswaard 

Heusden 

Breedbandverbinding / 
glasvezelnetwerk?

Bron: Dialogic (2005) 
Glasvezelinfrastructuur in Noord-Brabant. Uitkomsten van de inventarisatie.
In opdracht van de provincie Noord-Brabant.
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Optimalisatie beveiligingsketen

Concrete doelstellingen en specifieke maatregelen maken het mogelijk om criminaliteit en overlast projectmatig en integraal aan 

te pakken. Periodieke evaluaties kunnen daarbij aanleiding geven voor eventuele aanpassing en/of uitbreiding van de aanpak. 

Cameratoezicht kan een waardevol onderdeel zijn van een totaalpakket aan veiligheidsmaatregelen. Afhankelijk van de noodzaak 

en de beschikbaarheid van financiële middelen wordt aanbevolen om cameratoezicht gefaseerd in te voeren. Het is dan mogelijk 

om tussentijds te evalueren en de noodzaak en kosteneffectiviteit te beoordelen.

Fase I : Virtuele toegangscontrole met kentekenregistratie op de toegangswegen naar het gebied. 

Fase II : Verkeersbewegingen in het gebied worden gevolgd en geregistreerd met beweegbare camera’s.

Fase III : Individuele ondernemers kunnen met hun eigen camera’s aansluiten op het collectieve systeem. 

Bij beveiligingsconcepten met een hoger ambitieniveau, kan de beveiligingsketen verder geoptimaliseerd worden.  

Zo kan de beschikbaarheid van actuele camerabeelden in particuliere alarmcentrales en politiemeldkamers de reactiesnelheid 

van particuliere beveiliging, politie, brandweer en overige hulpverlening aanzienlijk versnellen. Inbraakalarmeringen kunnen 

bovendien met cameratoezicht sneller worden geverifieerd, waardoor de pakkans wordt verhoogd. 

Detectie

apparatuur 

op locatie

Detectie

apparatuur 

op locatie

Alarm 

overdrager 

op locatie

Alarmontvangst 

en verificatie 

door PAC

Alarmopvolging 

door beveiligers 

en politie

Netwerk

Totale alarmerings- en beveiligingsketen

Alarmeringsketen vanaf detectie tot verificatie

Beveiligingsketen

Fasering
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Onafhankelijk advies

Commerciële belangen bepalen vaak in belangrijke mate het beveiligingsconcept. Zo bieden sommige leveranciers intelligente 

ICT oplossingen aan zoals patroonherkenning en contentanalyse.  

De praktijkervaringen hiermee op bedrijventerreinen2 hebben echter nog niet tot betrouwbare en stabiele resultaten geleid.  

Er worden kortom vaak te hoge verwachtingen gewekt. Advies van een onafhankelijk adviseur kan verkeerde keuzes en 

desinvesteringen voorkomen.  

Een heldere vraagstelling tijdens de aanbesteding vereenvoudigt bovendien de beoordeling van offertes. Tenslotte maakt de 

betrokkenheid van meerdere leveranciers en aanbieders het beheer en onderhoud complexer.  

Bij storingen is het immers altijd de vraag welke partij verantwoordelijk is. Eén aanspreekpunt voor alle storingsmeldingen 

voorkomt dan ook veel problemen. 

Kosten van investering en exploitatie

Bij de overweging om cameratoezicht in te voeren, worden de eenmalige en structurele kosten regelmatig onderschat.  

Voor de aanleg van cameratoezicht worden de middelen meestal wel gevonden, zeker als de overheid in de vorm van subsidies 

participeert. Voor de jaarlijkse exploitatiekosten wordt het draagvlak onder de ondernemers echter al snel minder.  

Vaak worden cameraprojecten het slachtoffer van hun eigen succes, omdat ondernemers niet langer bereid zijn om financieel 

bij te dragen als de criminaliteit en overlast afnemen. Een verplichte bijdrage voor parkmanagement kan dit probleem 

ondervangen. Daarbij is het voor besturen van ondernemersverenigingen van belang dat er garanties worden verkregen voor 

meerjarenverplichtingen.

2 Dit geldt overigens niet voor besloten terreinen van bedrijven waar het aantal bewegingen naar verwachting gering zal zijn.

Publiek-private samenwerking

Parkmanagement?

Onafhankelijk adviseur

Eén aanspreekpunt bij storingen 
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3 Hieronder worden mede begrepen de kosten van hard- en software, installatie en projectmanagement.
4  Hieronder worden mede begrepen de kosten van preventief en correctief onderhoud, huur breedband en de kosten van camera-observatie in een video-toezichtruimte.

Financiering

Als kengetal voor de eenmalige investeringen kan een bedrag van circa € 12.500,- excl. BTW per camerapositie3   

worden gehanteerd. Voor de jaarlijkse exploitatiekosten moet rekening worden gehouden met een bedrag van minimaal  

€ 4.000,- excl. BTW per camerapositie4. Met deze kengetallen kan een indicatieve begroting worden opgesteld, die inzicht  

geeft in de financiële consequenties.
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Samenvatting Quick Scans

In opdracht van het RPC zijn voor 15 bedrijventerreinen en winkelgebieden in de regio Midden- en West-Brabant de mogelijkheden van 

cameratoezicht in beeld gebracht. De resultaten, conclusies en aanbevelingen zijn gedocumenteerd en in 12 overzichtelijke rapportages 

samengevat. Hierbij zijn een aantal terreinen vanwege de aangrenzende ligging samengevoegd in één rapportage. Er is gebruik gemaakt 

van een format dat het mogelijk maakt om de gebieden in beperkte mate onderling te vergelijken.

 

01 Bergen op Zoom | Bedrijventerrein Theodorushaven, Noordland en De Poort pag. 14

02 Berkel-Enschot | Bedrijventerrein Enschotsebaan pag. 18

03 Dongen | Bedrijventerrein Tichelrijt pag. 22

04 Goirle | Winkelcentrum De Hovel pag. 26

05 Moergestel | Bedrijventerrein De Sonman pag. 30

06 Oosterhout | Bedrijventerrein Weststad pag. 34

07 Oosterhout | Winkelgebied binnenstad pag. 38

08 Oosterhout | Winkelcentrum Arendshof pag. 42

09 Roosendaal | Bedrijventerrein Majoppeveld Noord en Zuid pag. 46

10 Tilburg | Bedrijventerrein Tradepark 58 pag. 50

11 Woensdrecht | Bedrijventerrein De Kooi pag. 54

12 Zundert | Winkelgebied centrum pag. 58



Bedrijventerrein 
Theodorushaven -  
Noordland - De Poort  
in Bergen op Zoom

Bedrijventerrein Theodorushaven - Noordland -  

De Poort (TNP) is gelegen aan de noordwest-

zijde van Bergen op Zoom en bevat merendeels 

grootschalige bedrijvigheid. Het terrein, dat zowel 

via de randweg  als het water wordt ontsloten, 

heeft een bruto oppervlak van circa 406 hectare. 

Op bedrijventerrein TNP bevinden zich circa 120 

bedrijven, waaronder toonaangevende namen 

zoals General Electric Plastics, Cargill, Nuplex, 

Ricoh, HL Display, Partner Logistics, Lamb Weston 

Meijer en Waco Beton. 
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aanleiding en achtergronden

Omvang bedrijventerrein 406 ha bruto

Aantal bedrijven TNP respectievelijk 26, 38 en 64

Soort bedrijven Theodorushaven en Noordland: grootschalige bedrijven met kantoren, overslag, transport en logistiek. De Poort is  

kleinschalig van karakter en wijkt qua bedrijvigheid en infrastructuur sterk af van Theodorushaven en Noordland.

Status terrein De Poort heeft een verouderde infrastructuur; gebiedsbeheer is een aandachtspunt

Ondernemersvereniging Bedrijfsbelangenvereniging TNP

Collectieve Beveiliging n.v.t.

veiligheidsanalyse

Aangiften bedrijfsinbraken 2006 2007 2008 2009 2010

Theodorushaven 13 14 3 6 2

Noordland 8 9 4 10 10

De Poort 10 3 6 9 6

Algemene indruk bedrijventerrein Theodorushaven en Noordland maken over het algemeen een verzorgde indruk. De Poort geeft een wisselend beeld.

Ligging en bereikbaarheid Prima ontsluiting op regionaal en landelijk wegennet

Beeldkwaliteit en uitstraling Theodorushaven en Noordland goed; De Poort wisselend beeld

02
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veiligheidsanalyse

Beheer en onderhoud In het algemeen goed

Toezicht n.v.t.

conclusies en aanbevelingen

Overwegingen • Betrekkelijk veilig bedrijventerrein; het aantal bedrijfsinbraken wijkt niet af van het landelijk gemiddelde

• De Poort grenst aan woonwijk

• Er zijn verwachtingen gewekt met betrekking tot de invoering van cameratoezicht

Conclusies met betrekking tot rechtvaardiging en noodzaak Op grond van de veiligheidsanalyse kan een bescheiden vorm van cameratoezicht op Theodorushaven en Noordland 

worden gerechtvaardigd

Aanbevelingen • Huidig projectplan niet uitvoeren. De omvang van het voorgestelde cameratoezicht kan niet worden gerechtvaardigd 

met de veiligheidsanalyse; de kosten zijn te hoog en de technische consequenties zijn onvoldoende onderzocht. 

• Gefaseerde invoering cameratoezicht op Theodorushaven en Noordland, te beginnen met toegangscontrole (fase I)

• Voor de Poort zoeken naar alternatieven zoals verbetering gebiedsbeheer

• Opstellen projectplan en business case

• Een analyse uivoeren van de modus operandi, locaties en tijdstippen bedrijfsinbraken
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cameratoezicht

Vorm van cameratoezicht Toegangscontrole met LPR camera’s**

Omvang cameratoezicht Beperkt tot fase I

Aansluiting video-toezichtruimte Niet noodzakelijk

Eenmalige investeringen € 171.875 excl. BTW

Exploitatiekosten € 57.500 excl. BTW

vervolgtraject

Wie heeft de regie? Stuurgroep Beveiliging onder verantwoordelijkheid van 

bestuur TNP

Randvoorwaarden Onafhankelijk adviseur en/of programmamanager

Status Er is een nieuwe opdracht samengesteld voor een werk-

groep op basis van de quickscan. In juli 2011 vindt  

besluitvorming plaats over fase I.

Contactpersonen • L. Polderman (voorzitter TNP) 06-51603578

• W. Snijder (processturing) 0164-712147

01

** LPR staat voor License Plate Recognition ofwel kentekenherkenning



Bedrijventerrein  
Enschotsebaan  
in Berkel-Enschot 

Bedrijventerrein Enschotsebaan is gelegen in de 

gemeente Tilburg, langs de nieuwe ringweg van 

Tilburg. Het recent ontwikkelde terrein is circa 9 

hectare bruto groot en bevat hoogwaardige  

bedrijfsopstallen en kantoren.
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02

aanleiding en achtergronden

Omvang bedrijventerrein 9 ha bruto

Aantal bedrijven Er zullen 40 kavels worden uitgegeven

Soort bedrijven Hoogwaardige bedrijfsopstallen en kantoren

Revitalisering n.v.t.

Ondernemersvereniging Vereniging van Eigenaren (VVE)

Collectieve Beveiliging n.v.t.

veiligheidsanalyse

Aangiften bedrijfsinbraken Er is nog geen statistische informatie

Algemene indruk bedrijventerrein Markante locatie

Ligging en bereikbaarheid Goede ontsluiting op regionaal en landelijk wegennet

Beeldkwaliteit en uitstraling Er is een beeldkwaliteitsplan opgesteld

Beheer en onderhoud Verplicht parkmanagement

Toezicht Er is een tijdelijke beweegbare afsluiting met een camera
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cameratoezicht

Vorm van cameratoezicht Noodzaak cameratoezicht kan nog niet worden aangetoond

Omvang cameratoezicht n.v.t.

Aansluiting video-toezichtruimte n.v.t.

Eenmalige investeringen n.v.t.

Exploitatiekosten n.v.t.

conclusies en aanbevelingen

Overwegingen • Er is nog geen sprake van een veiligheidsprobleem

• Er wordt een hoogwaardige beeldkwaliteit beoogd

• De gebiedsontsluitingswegen zijn gescheiden van het bedrijfswegennet

Conclusies met betrekking tot rechtvaardiging en noodzaak Noodzaak kan niet worden aangetoond omdat het bedrijventerrein nog in ontwikkeling is

Aanbevelingen • Voorbereidingen treffen voor de invoering van cameratoezicht. Daarmee kunnen later kosten worden bespaard.

• Er is een cameraplan opgesteld met optioneel beweegbare afsluitingen

• Na gebleken noodzaak gefaseerd invoeren

• De prijsindicaties voor glasvezel kritisch beoordelen

• Afspraken maken met ketenpartners
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vervolgtraject

Wie heeft de regie? VVE 

Randvoorwaarden Geen

Status Voorbereidingsfase

Contactpersonen • E. Luijten (ondernemer) 013-5361018

• F. van Son (parkmanager) 073-8442180

02



Bedrijventerrein Tichelrijt 
in Dongen

Bedrijventerrein Tichelrijt I ligt aan de zuidkant 

van de kern Dongen en grenst aan het Wilhelmi-

nakanaal. Het terrein is ongeveer 85 hectare bruto 

groot. Ruim driekwart van de bedrijven valt onder 

de sectoren bouwnijverheid en groothandel.  

Een bijzondere, van oudsher aan de regio ver-

bonden bedrijfstak vormt de leerbewerking. 

Tichelrijt II is ongeveer 20 ha groot en ligt ten 

zuidoosten van de kern Dongen. Op het terrein zijn 

voornamelijk Mkb-bedrijven gevestigd. 
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aanleiding en achtergronden

Omvang bedrijventerrein Het bedrijventerrein bestaat uit twee delen: Tichelrijt I ca. 85 ha en Tichelrijt II ca. 20 ha

Aantal bedrijven Tichelrijt I ca. 70 bedrijven en Tichelrijt II ca. 25 bedrijven

Soort bedrijven Bouwnijverheid, (groot)handel en dienstverlening

Revitalisering Tichelrijt I is deels gerevitaliseerd. Tichelrijt II is recentelijk ontwikkeld en de kavels zijn uitgegeven.

Ondernemersvereniging Vereniging Industrieel Contact Dongen (VICD)

Collectieve Beveiliging Ja, circa 50% van de ondernemers is aangesloten bij de SBBM

veiligheidsanalyse 

Aangiften bedrijfsinbraken 2006 2007 2008 2009

19 36 25 16

Algemene indruk bedrijventerrein Algemene indruk redelijk tot goed. Nieuw uitgegeven kavels zijn voorzien van spijlenhekwerken

Ligging en bereikbaarheid Goede ontsluiting op regionaal wegennet

Beeldkwaliteit en uitstraling Beeldkwaliteit en uitstraling zijn wisselend, omdat er relatief veel leegstand is terwijl op sommige plaatsen onduidelijke 

bedrijfsactiviteiten zijn waargenomen. Ook het eigenaarschap laat soms te wensen over.

Beheer en onderhoud Veel bomen belemmeren het zicht. Er kan nog veel verbeterd worden met parkmanagement.

Toezicht Mobiele surveillance en alarmopvolging; overdag goede sociale controle

03



24

conclusies en aanbevelingen

Overwegingen • Parkmanagement kan voor verbetering zorgen

• De bedrijfsinbraken concentreren zich op een paar plaatsen

• Nog onvoldoende initiatieven voor projectmatige aanpak criminaliteit, overlast, schoon en heel

• De indruk bestaat dat een aantal bedrijven de beveiliging kan verbeteren

Conclusies met betrekking tot rechtvaardiging en noodzaak • Noodzaak cameratoezicht kan onvoldoende worden gerechtvaardigd

• Inbraken concentreren zich op een paar plaatsen zodat een nadere analyse noodzakelijk is

• Beperkt cameratoezicht op ‘hot spots’ kan eventueel worden gerechtvaardigd

Aanbevelingen • Verbetering gebiedsbeheer met parkmanagement

• Analyse bedrijfsinbraken ‘hot spots’

• Projectmatige aanpak criminaliteit en overlast (KVO)

• Als na uitvoering van bovenstaande aanbevelingen de veiligheidssituatie niet verbetert kan alsnog de noodzaak van 

cameratoezicht worden gerechtvaardigd

cameratoezicht

Vorm van cameratoezicht Zodra cameratoezicht kan worden gerechtvaardigd, wordt toegangscontrole met LPR camera’s** aanbevolen (CCTV). 

Na evaluatie van de eerste fase kan uitgebreid worden met beweegbare camera’s en aansluiting op een  

video-toezichtruimte.   

Omvang cameratoezicht Fase I     : 8 LPR camera’s en 4 overzichtcamera’s

Fase II    : 10 beweegbare camera’s

Aansluiting video-toezichtruimte In de eerste fase niet noodzakelijk

Eenmalige investeringen Fase I     : € 62.640 excl. BTW

Fase II    : €  138.750 excl. BTW

Exploitatiekosten Fase I     : € 62.480 excl. BTW (inclusief incidentopvolging)

Fase II    : € 141.240 excl. BTW (inclusief incidentopvolging)

** LPR staat voor License Plate Recognition ofwel kentekenherkenning
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vervolgtraject

Wie heeft de regie? Projectgroep Beveiliging

Randvoorwaarden Onafhankelijke technische adviesondersteuning 

Status In 2011 zal het bestuur van de VICD een standpunt innemen

Contactpersonen J.A.P.M. Kemps 0162-314855 

03



Winkelcentrum  
De Hovel in Goirle

Winkelcentrum De Hovel, gelegen in het centrum 

van Goirle, biedt onderdak aan ruim vijftig verschil-

lende winkels en horecagelegenheden.
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aanleiding en achtergronden

Aantal winkels 50 vestigingen

Soort bedrijven Detailhandel en horeca

Ondernemersvereniging Winkeliersvereniging De Hovel

Collectieve Beveiliging n.v.t.

veiligheidsanalyse 

2008 2009 2010

Aangiften bedrijfsinbraken 11 5 1

Aangiften winkeldiefstallen 8 8 4

Aangiften zakkenrollerij 11 18 18

Aangiften overvallen 0 1 0

Algemene indruk winkelcentrum Transparant en overzichtelijk

Beeldkwaliteit en uitstraling Hoogwaardige uitstraling en goede beeldkwaliteit

Beheer en onderhoud Verzorgde indruk

Toezicht Goede sociale controle

04
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conclusies en aanbevelingen

Overwegingen • Bestuur winkeliersvereniging wil maatregelen nemen

• Verlaten straatbeeld als gevolg van uitstallingenbeleid

• Creatieve actie 100% pingebied

• Goede fysieke afsluiting met palen

• Aanwezigheid van goede fietsklemmem

• Winkelcriminaliteit laag

• Goede onderlinge samenhang en sociale controle

Conclusies met betrekking tot rechtvaardiging en noodzaak • Noodzaak kan niet worden aangetoond

• Er staan minder ingrijpende maatregelen ter beschikking dan cameratoezicht

Aanbevelingen • Project Keurmerk Veilig Ondernemen

• Preventie en voorlichting m.b.t. zakkenrollerij

• Beveiligingsmaatregelen nemen (www.stavoorjezaak.nl)

cameratoezicht

Vorm van cameratoezicht Cameratoezicht is geen oplossing voor het veiligheidsprobleem

Omvang cameratoezicht n.v.t.

Aansluiting video-toezichtruimte n.v.t.

Eenmalige investeringen n.v.t.

Exploitatiekosten n.v.t.
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vervolgtraject

Wie heeft de regie? Bedrijfscontactfunctionaris gemeente Goirle

Randvoorwaarden n.v.t.

Status In afwachting van besluitvorming

Contactpersonen M.M. de Bruin 013-5310673 04



Bedrijventerrein De Sonman 
in Moergestel

Bedrijventerrein De Sonman ligt in de kern  

Moergestel, aan de snelweg A58 tussen Tilburg  

en Eindhoven.  

De kern Moergestel maakt deel uit van de gemeen-

te Oisterwijk. Het terrein heeft een oppervlak van 

ongeveer 10 hectare bruto en kenmerkt zich door 

een grote diversiteit aan bedrijven in de bouw-

nijverheid, groothandel, kleine industrie en  

dienstverlening.
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aanleiding en achtergronden

Omvang bedrijventerrein 10 ha bruto

Aantal bedrijven 27

Soort bedrijven Bouwnijverheid, groothandel, kleine industrie en dienstverlening

Revitalisering n.v.t.

Ondernemersvereniging Ondernemersvereniging De Sonman  

Collectieve Beveiliging n.v.t.

veiligheidsanalyse

Aangiften bedrijfsinbraken 2005 2006 2007 2008 2009

6 8 16 8 9

Algemene indruk bedrijventerrein Goed

Ligging en bereikbaarheid Directe ontsluiting op A 58

Beeldkwaliteit en uitstraling De Sonman heeft een goede uitstraling en beeldkwaliteit

• Wegen zijn breed en overzichtelijk

• Open structuur bedrijfslocaties met goed zicht

• Duidelijke zichtlijnen

Beheer en onderhoud Goed

Toezicht Op werkdagen is er een goede sociale controle
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conclusies en aanbevelingen

Overwegingen • Aantal bedrijfsinbraken relatief hoog

• Bedrijfspanden worden al goed beveiligd

• Cameratoezicht sluit aan bij aard en omvang criminaliteit

• Cameratoezicht wordt gefaseerd ingevoerd

• Er is een KVO project in uitvoering

Conclusies met betrekking tot rechtvaardiging en noodzaak De noodzaak kan worden gerechtvaardigd door de  veiligheidsanalyse

Aanbevelingen • De noodzaak van cameratoezicht is aangetoond

• In verband met de beperkte middelen is een eenvoudige oplossing aanbevolen

• KVO project voortzetten

cameratoezicht

Vorm van cameratoezicht Toegangscontrole fase I (CCTV)

Omvang cameratoezicht Twee cameraposities met 4 LPR camera’s** en 2 overzichtcamera’s

Aansluiting video-toezichtruimte Niet noodzakelijk

Eenmalige investeringen € 36.100 excl. BTW

Exploitatiekosten € 7.000 excl. BTW

** LPR staat voor License Plate Recognition ofwel kentekenherkenning
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vervolgtraject

Wie heeft de regie? Onderzoeksteam De  Sonman

Randvoorwaarden Oplossingen binnen het door de gemeente beschikbaar 

gestelde budget

Status Aanbesteding is uitgevoerd en er is één offerte onafhanke-

lijk beoordeeld 

Contactpersonen • F. Becx 013-5131140, lid onderzoeksteam

• R.C.M. van de Ven 013-5132134, lid onderzoeksteam
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Bedrijventerrein  
Weststad 
in Oosterhout

Bedrijventerrein Weststad bevindt zich ten noorden 

van Oosterhout en omvat circa 350 hectare 

bruto. Sinds de ontwikkeling van fase 3 heeft het 

grootschalige terrein ook een zichtlocatie naar,  

en een ontsluiting met, de snelweg A59 gekregen. 

Weststad beschikt daarnaast ook over diep vaar-

water en een ontsluiting via het spoor. Diverse 

toonaangevende bedrijven zoals Martens Beton, 

Ikea, Whirlpool en de Oosterhoutse Zoetwarenfa-

briek zijn op Weststad gevestigd.
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aanleiding en achtergronden

Omvang bedrijventerrein 225 ha netto

Aantal bedrijven 150

Soort bedrijven Distributiecentra, betonfabrieken, transport en logistiek en dienstverlening

Revitalisering Weststad I en II worden gerevitaliseerd

Ondernemersvereniging Bedrijvenvereniging Weststad

Collectieve Beveiliging SBBO verzorgt mobiele surveillance, alarmopvolging en cameratoezicht op 8 bedrijventerreinen in Oosterhout

veiligheidsanalyse

Aangiften bedrijfsinbraken 2005 2006 2007 2008 2009 2010

22 33 16 15 18 11

Algemene indruk bedrijventerrein Weststad ziet er over het algemeen verzorgd uit

Ligging en bereikbaarheid Directe aansluiting op landelijk wegennet, spoor en water

Beeldkwaliteit en uitstraling Goede beeldkwaliteit en over het algemeen goede uitstraling

Beheer en onderhoud Een aantal plaatsen achterstallig onderhoud; gebrekkige afvoer regenwater op Weststad I en II

Toezicht Weinig sociale controle

06
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conclusies en aanbevelingen

Overwegingen • SBBO heeft een camerasysteem aangelegd op 8 bedrijventerreinen met 52 camera’s

• Gebiedsbeheer is op voldoende niveau

• Het bestuur van de Bedrijvenvereniging Weststad wil meer inzicht in de huidige camerabeveiliging teneinde de  

kosten ervan op te nemen in een investeringsplan voor een Bedrijven Investeringszone (BIZ)

• Betrekkelijk veilig bedrijventerrein

• Op Weststad III grote publieksconcentraties

• Weststad moet in een breder perspectief van het SBBO verzorgingsgebied worden geplaatst

• Wanneer alleen de overige bedrijventerreinen in Oosterhout worden beveiligd met cameratoezicht, kan een 

verschuiving plaatsvinden van de criminaliteit naar Weststad

• Op een aantal bedrijventerreinen in Oosterhout blijkt het  criminaliteitsprobleem nog moeilijk terug te dringen

Conclusies met betrekking tot rechtvaardiging en noodzaak • Bij een separate beschouwing van Weststad kan de noodzaak voor cameratoezicht onvoldoende  

worden aangetoond

• Er staan nog voldoende minder ingrijpende maatregelen ter beschikking

• Als Weststad in een breder SBBO perspectief wordt geplaatst kan de noodzaak met een veiligheidsanalyse  

naar verwachting wel worden aangetoond

Aanbevelingen • Beoordelen consequenties cameratoezicht voor Weststad op basis van een projectplan en business case SBBO.

SBBO verzoeken om een veiligheidsanalyse uit te laten voeren op 8 bedrijventerreinen om de noodzaak van camera-

toezicht alsnog goed te onderbouwen.

• Operationalisering van het cameratoezicht faseren en aansluiting video-toezichtruimte uitstellen tot een beter 

inzicht is verkregen in de stabiele werking van het systeem en de exploitatiekosten ervan

• SBBO adviseren om zich bij de oplevering en acceptatie te laten ondersteunen door een onafhankelijke adviseur
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vervolgtraject

Wie heeft de regie? Bestuur van de Bedrijvenvereniging Weststad

Randvoorwaarden Ondersteuning door onafhankelijk adviseur

Status Camerasysteem is aangelegd. Status van oplevering is  

niet bekend.

Contactpersonen • Paul Smits 06-54323950, bestuurslid Bedrijven- 

vereniging Weststad

• Ad van den Berg 06-51156211, parkmanager

cameratoezicht

Vorm van cameratoezicht • Intelligent cameratoezicht met LPR- en dome-camera’s

• Fase I en II zijn al aangelegd met draadloze beeld-

transmissie

Omvang cameratoezicht LPR camera’s** en intelligente dome-camera’s

Aansluiting video-toezichtruimte Het voornemen van de SBBO is om aan te sluiten op de RTR 

in Eindhoven

Eenmalige investeringen Niet bekend

Exploitatiekosten Niet bekend
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Binnenstad Oosterhout

De binnenstad van Oosterhout omvat de Markt en 

omliggende straten. In het winkelgebied zijn naast 

een groot aantal landelijke winkelketens ook vele 

lokale ondernemers met uiteenlopende speciali-

teiten gevestigd.
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aanleiding en achtergronden

Aantal winkels Circa 85 in hoofdwinkelstraten de Kerkstraat, Arendstraat, Keiweg en Nieuwstraat

Soort bedrijven Alle branches zijn vertegenwoordigd

Ondernemersvereniging Winkeliersvereniging Binnenstad

Collectieve Beveiliging n.v.t.

veiligheidsanalyse 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aangiften bedrijfsinbraken     8   5    3      9    7    9

Aangiften winkeldiefstallen 21 21 19 18 23 22

Aangiften bedreiging 3 1 1 0 2 1

Aangiften mishandeling 4 4 6 7 9 3

Aangiften straatroof 2 1 3 1 0 0

Aangiften overvallen 0 0 0 0 1 0

Algemene indruk winkelcentrum Uitnodigend en plezierige sfeer

Beeldkwaliteit en uitstraling Goede beeldkwaliteit en goede uitstraling
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conclusies en aanbevelingen

Overwegingen • Betrekkelijk veilig winkelgebied

• Goede uitstraling

• Verzorgde indruk

• Betrekkelijk weinig openbare orde delicten en winkelcriminaliteit

Conclusies met betrekking tot rechtvaardiging en noodzaak • Veiligheidsanalyse kan de noodzaak van cameratoezicht niet ondersteunen. Dat geldt zowel voor cameratoezicht 

voor de handhaving van de openbare orde als cameratoezicht voor de beveiliging rondom winkels waarbij delen  

van het openbaar gebied worden meegenomen in het toezicht.

• Er staan minder ingrijpende maatregelen ter beschikking

Aanbevelingen • Voortzetting Project Keurmerk Veilig Ondernemen

• Maatregelen evalueren

• Certificering KVO 

• Beveiligingsmaatregelen nemen (www.stavoorjezaak.nl) waaronder privaat cameratoezicht in winkelvestigingen

veiligheidsanalyse 

Beheer en onderhoud Netjes en verzorgd

Toezicht n.v.t.
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cameratoezicht

Vorm van cameratoezicht Noodzaak cameratoezicht onvoldoende aangetoond

Omvang cameratoezicht n.v.t.

Aansluiting video-toezichtruimte n.v.t.

Eenmalige investeringen n.v.t.

Exploitatiekosten n.v.t.

vervolgtraject

Wie heeft de regie? Projectgroep KVO Oosterhout

Randvoorwaarden n.v.t.

Status In afwachting van besluitvorming

Contactpersonen • Luc van Eijk e-mail: l.van.eijk01@freeler.nl,  

voorzitter Winkelstad Oosterhout

• Paul van der Westen 06-51950088, 

voorzitter projectgroep KVO
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Winkelcentrum Arendshof 
in Oosterhout

Winkelcentrum Arendshof is gelegen in het stads-

hart van de gemeente Oosterhout. In het overdekte 

winkelcentrum Arendshof zijn circa 100 onderne-

mingen in de detailhandel en de horeca gevestigd.
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aanleiding en achtergronden

Aantal winkels 110

Soort bedrijven Alle branches zijn vertegenwoordigd

Ondernemersvereniging Winkeliersvereniging Arendshof

Collectieve Beveiliging n.v.t.

veiligheidsanalyse 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aangiften bedrijfsinbraken 18 13   8    26   8   1

Aangiften winkeldiefstallen 27 32 18 39 43 30

Aangiften overige geweldsdelicten  2 6    5    6  2 4

Aangiften overvallen 0 0 1 0 3 0

Algemene indruk winkelcentrum Tweede bouwfase prettig, uitnodigend en transparant. Eerste bouwfase gedateerd en minder overzichtelijk maar  

wel uitnodigend.

Beeldkwaliteit en uitstraling Goede beeldkwaliteit en goede tot hoogwaardige uitstraling

Beheer en onderhoud Netjes en verzorgd

Toezicht n.v.t.
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conclusies en aanbevelingen

Overwegingen • Betrekkelijk veilig winkelcentrum

• Goede tot zeer goede uitstraling

• (Zeer) verzorgde indruk

Conclusies met betrekking tot rechtvaardiging en noodzaak • Veiligheidsanalyse kan de noodzaak van cameratoezicht niet ondersteunen

• Er staan minder ingrijpende maatregelen ter beschikking

Aanbevelingen • Voortzetting Project Keurmerk Veilig Ondernemen

• Maatregelen evalueren

• Certificering KVO 

• Beveiligingsmaatregelen nemen (www.stavoorjezaak.nl ) waaronder privaat cameratoezicht in winkelvestigingen

cameratoezicht

Vorm van cameratoezicht Noodzaak cameratoezicht onvoldoende aangetoond

Omvang cameratoezicht n.v.t.

Aansluiting video-toezichtruimte n.v.t.

Eenmalige investeringen n.v.t.

Exploitatiekosten n.v.t.
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vervolgtraject

Wie heeft de regie? Projectgroep KVO Oosterhout

Randvoorwaarden n.v.t.

Status In afwachting van besluitvorming

Contactpersonen • Paul van der Westen 06-51950088, voorzitter project-

groep KVO

• René Simons 06-52372960, lid projectgroep KVO
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Bedrijventerrein 
Majoppeveld in Roosendaal

Het bedrijventerrein Majoppeveld ligt ten oosten 

van de gemeente Roosendaal en bestaat uit twee 

delen: Majoppeveld-Noord en Majoppeveld-Zuid. 

Majoppeveld-Noord ligt ten noorden van de A58 

en wordt begrensd door de spoorlijn Vlissingen-

Roosendaal-Breda. Het terrein is ongeveer 100 

hectare bruto groot en omvat verschillende dealer-

bedrijven en grote vestigingen van Philips Lighting 

en Jan de Rijk Transport. Majoppeveld-Zuid ligt 

ten zuiden van de A58 en is ongeveer 80 hectare 

bruto groot. Onderdeel van Majoppeveld-Zuid is de 

meubelboulevard.
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aanleiding en achtergronden

Omvang bedrijventerrein Majoppeveld wordt door de A 58 in twee gebieden verdeeld:  Majoppeveld Noord- en Zuid.  

Totaal oppervlak 180 hectare bruto.

Aantal bedrijven Circa 200 bedrijven

Soort bedrijven Productiebedrijven, transport en logistiek, dienstverlening en detailhandel

Revitalisering Met een Masterplan heeft de gemeente in 2004 een aanzet gegeven tot de herstructurering van een aantal sterk  

verouderde gebieden. De uitvoering is vertraagd.

Ondernemersvereniging Ondernemersvereniging Majoppeveld (OVM)

Collectieve Beveiliging In opdracht van De Stichting Collectieve Bedrijven Beveiliging Roosendaal (SCBBR) wordt door een particulier  

beveiligingsbedrijf alarmopvolging uitgevoerd

veiligheidsanalyse

Aangiften bedrijfsinbraken* 2006 2007 2008 2009 2010

76 61 40 42 50

Algemene indruk bedrijventerrein Veel achterstallig onderhoud, een sterk verouderde infrastructuur, stagnerende revitalisering, onvoldoende verlichting en 

veel leegstand 

Ligging en bereikbaarheid Een directe ontsluiting op het landelijk wegennet

Beeldkwaliteit en uitstraling Uitstraling is zeer matig. Een beperkt deel van Majoppeveld Noord is gerevitaliseerd. Ondanks de grote leegstand worden 

nieuwe kavels door de gemeente uitgegeven. De tegenstellingen zijn groot. Er is op een aantal plaatsen sprake van 

verpaupering.

* Cijfers voor 2010 zijn geëxtrapoleerd
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veiligheidsanalyse

Beheer en onderhoud Er is veel achterstallig onderhoud. De parkmanager heeft onvoldoende middelen om succesvol te kunnen zijn. 

Toezicht Er is veel doorgaand- en bestemmingsverkeer en veel bewoning. Dat veronderstelt enige sociale controle.

conclusies en aanbevelingen

Overwegingen • Veel achterstallig onderhoud en beheer

• Infrastructuur niet afgestemd op aard en omvang van het huidige verkeer

• Bedrijfsinbraken concentreren zich op een paar plaatsen

• Geen of weinig initiatieven voor een projectmatige aanpak

• Beperkte deelname aan de collectieve beveiliging (35%)

• Te weinig actieve betrokkenheid van de ondernemers

• Weinig transparantie en slechte zichtlijnen

• Overmatige groenvoorzieningen op Majoppeveld Zuid die het zicht op veel plaatsen belemmeren

Conclusies met betrekking tot rechtvaardiging en noodzaak • Cameratoezicht is niet te rechtvaardigen in verband met veel bewoning en doorgaand verkeer 

• Er staan minder ingrijpende middelen ter beschikking dan cameratoezicht

• Wegenstructuur en groenvoorziening belemmeren het zicht en maken effectief cameratoezicht op de meeste  

plaatsen niet mogelijk

• Uit statistische informatie blijkt dat 68% van de bedrijfsinbraken  zich concentreert op slechts vier plaatsen

• Kleinschalig cameratoezicht kan worden gerechtvaardigd als een aantal ondernemers bereid is om samen te  

investeren in hun directe omgeving

Aanbevelingen • Invoering van professioneel parkmanagement met uitgebreid takenpakket en toedeling van voldoende  

financiële middelen

• Analyse van bedrijfsinbraken op ‘hot spots’

• Kleinschalig cameratoezicht voor vroegsignalering

• Projectmatige KVO-aanpak
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cameratoezicht

Vorm van cameratoezicht Reactief en/of intelligent kleinschalig

Omvang cameratoezicht Zeer beperkt op daarvoor geschikte locaties

Aansluiting video-toezichtruimte of particuliere  

alarmcentrale

Ja

Eenmalige investeringen Niet bekend, afhankelijk van locatie

Exploitatiekosten Offerte aanvragen per locatie

vervolgtraject

Wie heeft de regie? Bestuur OVM 

Randvoorwaarden Onafhankelijke adviesondersteuning

Status onbekend

Contactpersonen Ger van de Ham (parkmanager) 06-34554050

R. van Beek (ondernemer) 0165-523000

Th.J.M.M. Engels (ambtelijk secretaris SCBBR) 013-5944393
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Tradepark 58 in Tilburg

Tradepark 58 (T58) is een bedrijventerrein voor 

innovatieve bedrijven, gelegen aan de snelweg 

A58 bij Tilburg. Het terrein is circa 50 hectare 

bruto groot en onderscheidt zich van bestaande 

terreinen door het groene, parkachtige karakter. 

Kantoor, handel en dienstverlening vinden op T58 

hun bestemming.
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aanleiding en achtergronden

Omvang bedrijventerrein 50 ha bruto en 20 ha netto

Aantal bedrijven Er worden 60 kavels uitgegeven. Er zijn circa 30 bedrijven gevestigd op het plandeel Zuid.

Soort bedrijven Kantoor, handel en dienstverlening

Revitalisering Niet van toepassing

Ondernemersvereniging Vereniging van Eigenaren en Stichting Parkmanagement

Collectieve Beveiliging Ja, beperkte surveillance vooruitlopend op cameratoezicht

veiligheidsanalyse

Aangiften bedrijfsinbraken 2006 2007 2008 2009

0 2 2 7

Algemene indruk bedrijventerrein Zeer goede indruk, toplocatie

Ligging en bereikbaarheid T 58 bestaat uit twee plandelen, Noord en Zuid met één ontsluitingsweg. Goede ontsluiting op het regionale  

en landelijke wegennet.

Beeldkwaliteit en uitstraling Goede beeldkwaliteit met hoogwaardige uitstraling

Beheer en onderhoud Beheer en onderhoud sluiten aan bij de verwachtingen

Toezicht Collectieve beveiliging is nog onvoldoende. Gemeente ondersteunt de ondernemers bij de invoering van cameratoezicht.
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conclusies en aanbevelingen

Overwegingen • T58 is een toplocatie met veel attractieve bedrijven, die een hoog beveiligingsniveau noodzakelijk maken

• Aantal geregistreerde diefstallen uit bedrijven is in 2009 relatief hoog

• Er is al veel geïnvesteerd in individuele beveiliging

• De attractiviteit van de bedrijven is hoog

Conclusies met betrekking tot rechtvaardiging en noodzaak Noodzaak cameratoezicht is aangetoond

Aanbevelingen • Cameratoezicht met aansluiting op een video-toezichtruimte

• Invoering faseren, te beginnen met fase I

• Fysieke beweegbare afsluiting toegangsweg (optioneel)

cameratoezicht

Vorm van cameratoezicht In fase I toegangscontrole met lokale opslag (CCTV)

Omvang cameratoezicht • Fase I  : 2 LPR camera’s** op toegangsweg

• Fase II : 5 beweegbare camera’s

Aansluiting (video)toezichtruimte of particuliere alarmcentrale In fase II is aansluiting op een video-toezichtruimte noodzakelijk. Er zijn aanbieders onderling vergeleken.

Eenmalige investeringen € 82.100 excl. BTW, exclusief fysieke afsluiting

Exploitatiekosten € 60.253 excl. BTW

** LPR staat voor License Plate Recognition ofwel kentekenherkenning
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vervolgtraject

Wie heeft de regie? De werkgroep beveiliging namens de 

Stichting Parkmanagement

Randvoorwaarden Onafhankelijk technisch advies en programmamanagement

Status • Er heeft een aanbesteding plaats gevonden en offertes 

zijn vergeleken

• Er is een externe projectleider aangesteld

• Fase I met fysieke afsluiting is uitgevoerd 

Contactpersonen Leden van de werkgroep

• J.M.W. van Aerde 06-53730843

• P.M.J. Kremers 013-5729020

• H. Vekemans 06-53283082

• Projectleider R. Jobse 06-38911670
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Bedrijventerrein 
De Kooi in Woensdrecht

Bedrijventerrein de Kooi is gevestigd ten  

oosten van de kern Hoogerheide, in de gemeente 

Woensdrecht. Het terrein is circa 30 hectare 

netto groot en sluit aan bij de luchtmacht-

basis Woensdrecht. Op het bedrijventerrein zijn 

aansprekende bedrijven gevestigd waaronder 

Stork Fokker Services, Stork Fokker Elmo en  

Nampak Cartons-Hoogerheide.
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aanleiding en achtergronden

Omvang bedrijventerrein Netto 30 ha

Aantal bedrijven 43

Soort bedrijven Productiebedrijven, dienstverlening en detailhandel

Revitalisering Vanaf 2004 is terrein gerevitaliseerd met zichtbare positieve resultaten

Ondernemersvereniging Bedrijvenvereniging Zuidwesthoek (ZWH) 

Collectieve Beveiliging Stichting Parkmanagement Woensdrecht gaat camerabeveiliging exploiteren

veiligheidsanalyse

Aangiften bedrijfsinbraken 2006 2007 2008 2009

15 16 11 4

Algemene indruk bedrijventerrein In het algemeen goed. Gemeente is actief betrokken bij de beveiliging van het bedrijventerrein.

Ligging en bereikbaarheid Terrein is redelijk goed ontsloten op regionaal en landelijk wegennet. Vier toegangswegen tot het bedrijventerrein 

waarvan twee fysiek afsluitbaar en twee met camerabeveiliging. 

Beeldkwaliteit en uitstraling Wisselend; gemoedelijk karakter met rommelige aspecten

Beheer en onderhoud Goed

Toezicht Camera’s zijn in 2008 geplaatst, maar niet aangesloten als gevolg van tekortschietend projectmanagement

11
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conclusies en aanbevelingen

Overwegingen • Er is veel geïnvesteerd in beveiliging op het terrein zoals de fysieke beveiliging (beweegbare afsluiting) en camera’s 

op de beide toegangswegen

• Bereidheid tot publiek-private samenwerking

• Slachtofferkans tot 2009 hoog (circa 30%)

• Na plaatsing camera’s forse daling criminaliteit

Conclusies met betrekking tot rechtvaardiging en noodzaak • Noodzaak cameratoezicht kan worden aangetoond

• Cameratoezicht is een onderdeel van een totaalpakket aan maatregelen

Aanbevelingen Huidige camera’s zijn onvoldoende voor effectieve toegangscontrole. Uitbreiding met camera’s voor kentekenherkenning 

en registratie is aanbevolen.

cameratoezicht

Vorm van cameratoezicht CCTV met lokale opslag

Omvang cameratoezicht Vier overzichtcamera’s op twee toegangswegen zijn al geïnstalleerd. Uitbreiding met twee LPR camera’s** is noodzakelijk. 

Aansluiting video-toezichtruimte Nog niet noodzakelijk  

Eenmalige investeringen Aanpassingen budgettair neutraal op kosten van leverancier

Exploitatiekosten Op basis van offerte 

** LPR staat voor License Plate Recognition ofwel kentekenherkenning
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vervolgtraject

Wie heeft de regie? Stichting Parkmanagement Woensdrecht

Randvoorwaarden Een onafhankelijke beoordeling van de aanbiedingen en 

toezicht op de uitvoering

Status Leverancier heeft de aanbevelingen uitgevoerd en de  

camera’s zijn operationeel

Contactpersonen Contactfunctionaris bedrijven gemeente Woensdrecht

K. Hendrikx 0164-611345

11



Winkelcentrum in Zundert

Het centrum van Zundert, gelegen tegen de  

Belgische grens, telt tientallen winkels en 

horecagelegenheden die ook op zondagen open 

mogen zijn. Met het winkelcentrum worden hier 

bedoeld de winkelconcentraties op de Markt en 

in de Molenstraat.
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aanleiding en achtergronden

Aantal winkels Circa 55 (de Markt en Molenstraat)

Soort bedrijven Detailhandel en horeca

Ondernemersvereniging Ondernemersvereniging Zundert Centrum (OZC)

Collectieve Beveiliging n.v.t.

veiligheidsanalyse 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aangiften bedrijfsinbraken 17 11 19 18 20 10

Aangiften winkeldiefstallen 9 8 13 14 14 5

Aangiften vernielingen 18 16 13 13 12 9

Aangiften overvallen 1 2 0 4 2 1

Algemene indruk winkelcentrum Winkelgebied voldoet niet aan de eisen die daar aan gesteld mogen worden vanwege langgerekte winkelstructuur en 

hoge verkeersdruk

Beeldkwaliteit en uitstraling Wisselende uitstraling en onvoldoende beeldkwaliteit

Beheer en onderhoud Op sommige plaatsen onvoldoende

Toezicht Gemeente zet toezichthouders in op basis van Jaarplan Integrale Veiligheid 2011

12
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conclusies en aanbevelingen

Overwegingen • Winkeldiefstal geen probleem

• Inbraken gering

• Slachtofferkans overvallen is hoog geweest

• Veiligheidsbeleving negatief

• Hoge verkeersdruk

• Criminaliteit verspreid over langgerekte winkelstructuur

• Voor cameratoezicht zijn veel cameraposities noodzakelijk in verband met dekking. Brengt hoge kosten  

met zich mee 

• Problemen zijn door partijen onderkend en er zijn al concrete maatregelen genomen

Conclusies met betrekking tot rechtvaardiging en noodzaak • Te weinig openbare orde delicten om de noodzaak van cameratoezicht voor de handhaving ervan te rechtvaardigen

• Winkelcriminaliteit te beperkt van omvang en verspreid over (te) groot gebied om cameratoezicht voor beveiliging in 

openbaar gebied te rechtvaardigen

• Er staan minder ingrijpende maatregelen ter beschikking

Aanbevelingen • Voortzetting Project Keurmerk Veilig Ondernemen

• Uitvoering Jaarplan Integrale Veiligheid 2011 en maatregelen in het kader van KVO

• Beveiligingsmaatregelen nemen (www.stavoorjezaak.nl)

cameratoezicht

Vorm van cameratoezicht Noodzaak cameratoezicht kan onvoldoende worden gerechtvaardigd

Omvang cameratoezicht n.v.t.

Aansluiting video-toezichtruimte n.v.t.

Eenmalige investeringen n.v.t.

Exploitatiekosten n.v.t.
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vervolgtraject

Wie heeft de regie? Coördinator Integrale Veiligheid gemeente Zundert

Randvoorwaarden n.v.t.

Status In afwachting van besluitvorming

Contactpersonen J.P.M. van Oers 076-5995726

M. Castelijns 076-5972620

12



62

Colofon

Research

Prins Advies Groep, in opdracht van het Regionaal Platform 

Criminaliteitsbeheersing Midden- en West-Brabant 

Redactie

René de Bruijn, RPC

Nico Korremans, RPC

Frits Neijgh van Lier, Prins Advies Groep

Meer weten?

Bent u op zoek naar meer informatie, of wilt u een uitgebreide versie van een (van de) quickscan(s) ontvangen? Dan nodigen we u van harte uit 

om contact met het RPC op te nemen. U vindt onze contactgegevens op de achterzijde van deze brochure.

Kijk ook eens op onze website www.rpcmiddenenwestbrabant.nl. Hier vindt u alle relevante informatie met betrekking tot veilig ondernemen 

in Midden- en West-Brabant, zoals praktische tips, veiligheidskaarten en het resultaat van diverse (pilot)projecten. Ook leest u er meer over 

het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), een van de instrumenten die het RPC inzet om ondernemers te helpen bij het terugdringen van de 

criminaliteit.

Layout en redactionele bewerking

Deez&teez tekst en communicatie

Vormtaal Ontwerphuis

Drukwerk

Graphic Services

Fotografie

Studio Dongkei

Meer informatie

www.rpcmiddenenwestbrabant.nl
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Kamer van Koophandel
Zuidwest - Nederland

Kamer van Koophandel
Brabant

Brabants Zeeuwse
Werkgeversvereniging

MKB Nederland,
regio Midden- en West-Brabant

Regiopolitie 
Midden- en West-Brabant

In het RPC werken de volgende partners samen:

Disclaimer: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing 

Midden- en West-Brabant. Aan de informatie in deze brochure kunnen bovendien geen rechten worden ontleend.
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