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Geachte heer, mevrouw, 

In de Verordening Cameratoezicht gemeente Groningen is vastgelegd dat de 
burgemeester de bevoegdheid heeft om - voor het uitgaansgebied in Groningen -
cameratoezicht toe te passen en telkens na 5 jaar te besluiten over verlenging. Het huidige 
besluit daarover loopt af in juli 2016. 

Daarnaast loopt de bevoegdheid van de burgemeester om cameratoezicht toe te passen in 
het A-kwartier af op 1 juli 2016. 

In deze brief informeer ik u over mijn voornemen om cameratoezicht te verlengen voor 
de periode van 5 jaar in het uitgaansgebied, blik ik terug op het A-kwartier en geef ik 
mijn visie over cameratoezicht. 

Uitgaansgebied binnenstad 

In het uitgaansgebied van Groningen vindt sinds 2000 cameratoezicht plaats. Het 
cameratoezicht is een onderdeel van een uitgebreid pakket aan maatregelen dat destijds 
samen met politie en justitie is genomen om het uitgaansgeweld terug te dringen. 
Aanleiding was dat in de nachten in het weekeinde sprake was van geweldsdelicten. 
Hierbij werd ook gebruik gemaakt van slag- en steekwapens en werden 
hulpverleningsdiensten belemmerd in de uitvoering van hun taken. 
In de afgelopen jaren is gebleken dat de meerwaarde van het cameratoezicht vooral 
gelegen is in de stijging van het veiligheidsgevoel van bezoekers, ondernemers en dat het 
voor hulpverleningsdiensten veiliger is om hun taak gericht uit te voeren. 

Grondslag voor cameratoezicht is artikel 15 Ic Gemeentewet waar is bepaald dat de raad 
bij verordening de burgemeester de bevoegdheid kan verlenen om te besluiten tot 
plaatsing van vaste camera's als dat in het belang van handhaving van de openbare orde 
noodzakelijk is. Vanuit privacy belangen mag cameratoezicht alleen worden toegepast als 
het doel niet met minder op de privacy ingrijpende middelen kan worden bereikt. 
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U heeft in de Verordening Cameratoezicht Groningen deze bevoegdheid zo verleend dat 
cameratoezicht mag worden toegepast in het uitgaansgebied omdat hier regelmatig grote 
aantallen mensen aanwezig zijn en relatief veel geweldsdelicten plaatsvinden. In 
Groningen is daarmee de bevoegdheid beperkt tot het uitgaansgebied. Voor andere 
gebieden, zoals het A kwartier, dient uw raad apart een besluit te nemen. Uw raad heeft 
aangegeven geen algemene bevoegdheid te willen verlenen. 
Daarnaast is in de verordening opgenomen dat de burgemeester iedere vijf jaar expliciet 
moet besluiten of cameratoezicht wordt voortgezet. 

Met uw raad is in het verleden uitgebreid gesproken over cameratoezicht in het 
uitgaansgebied. Voor het uitgaansgebied kan gesteld worden dat zowel een groot deel van 
de bezoekers, de horeca-ondernemers, de politie en de gemeente de meerwaarde zien van 
cameratoezicht in het uitgaansgebied. 
In de raadscommissie Financien en Veiligheid van 11 mei j l is het rapport 'Stappen in 
veiligheid' van bureau Intraval besproken. In dit onderzoek naar veilig uitgaan komt naar 
voren dat 77% van de gevraagde bezoekers (zeer) positief staat tegenover cameratoezicht 
in het uitgaansgebied. 
Twee derde van de bezoekers van het uitgaansgebied zijn op de hoogte van het 
cameratoezicht. Via borden wordt aangegeven dat men een gebied betreedt waar 
cameratoezicht wordt gehouden. 

Cameratoezicht staat niet op zich zelf, maar maakt onderdeel uit van een pakket aan 
maatregelen waarmee we samen met horeca-ondernemers, politie en de Veiligheidsregio, 
de veiligheid tijdens uitgaansuren willen vergroten. 

In oktober 2015 is het Convenant Veilig Uitgaan samen met bovengenoemde partners 
opnieuw gesloten. In dit Convenant is onder andere afgesproken het cameratoezicht in de 
uitgaansgebieden te continueren. Politie surveilleert tijdens uitgaansnachten duidelijk 
herkenbaar in de stad. Het OOT-team (Openbare Orde Team) van politie kan mede naar 
aanleiding van cameratoezicht gericht worden ingezet en in veel gevallen kan verdere 
escalatie hiermee worden voorkomen. 

Gelet op de inmiddels jarenlange ervaring met cameratoezicht in het uitgaansgebied acht 
ik het dan ook noodzakelijk om het cameratoezicht in de binnenstad ook de komende 5 
jaar te verlengen. Ik heb daarom het voornemen om het cameratoezicht te verlengen. 
Op basis van de Verordening Cameratoezicht gemeente Groningen ligt de bevoegdheid 
om het besluit tot verlenging te nemen bij de burgemeester.. Voordat ik dit besluit neem 
leg ik dit voornemen eerst aan u voor, mogelijk wilt u nog met mij hierover van 
gedachten wisselen. 

A-kwartier 

Na emstige overlast en incidenten in het A-kwartier is zoals u bekend vanaf het voorjaar 
2013 een pakket aan maatregelen ingezet, waaronder cameratoezicht. 
Het cameratoezicht vond aanvankelijk plaats op grond van de Politiewet. 
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Vanaf 1 december 2014 werd het cameratoezicht op grond van de Politiewet beeindigd. 
In een relatief korte periode van enkele weken nam daama de overlast in emstige mate toe 
en vonden er twee ernstige geweldsincidenten plaats. Naar aanleiding hiervan heeft in 
januari 2015 een actualiteitendebat plaatsgevonden en heeft de raad in februari 2015 
besloten om mij tot 1 januari 2016 - in verband met beeindiging prostitutie - de 
bevoegdheid te verlenen om cameratoezicht toe te passen in het A-kwartier. 
Eind 2015 werd besloten om de maatregelen van 2015 voortzetten, omdat de beeindiging 
van de prostitutie mogelijk een toename van de overlast zou kunnen veroorzaken 
vanwege ontstane leegstand en bouwactiviteiten. Uw raad heeft in december 2015 in dat 
kader besloten mijn aanwijsbevoegdheid te verlengen tot 1 juli 2016. 

Hieronder geef ik nu een overzicht van de cijfers van politie: 

Januari/Februari 2016 
Meldingen/mutaties 

Maart/April 2016 
Meldingen/mutaties 

Drugsgerelateerde meldingen 
met politie-inzet 

21 10 

Drugsgerelateerde meldingen 
zonder politie-inzet 

28 13 

Mutaties nav inzet politie niet 
drugsgerelateerd 

14 7 

Mutaties politie 
drugsgerelateerd 

55 13 

Er is een duidelijke daling in het aantal meldingen en waamemingen politie te zien. 
De situatie in het A-kwartier is nu dat er geen aanleiding is om u te vragen om verlenging 
van de bevoegdheid. Het cameratoezicht in het A-kwartier zal dan ook per I juli 2016 
worden beeindigd. De drugsgerelateerde overlast is nog niet geheel verdwenen. 
Momenteel concentreert deze zich rond de Kijk in't Jatbrug en niet in de straten van het 
A-kwartier. Deze situatie is in beeld bij politie en houdt uiteraard ook de aandacht en 
blijft gericht inzet vragen. De bewonersvereniging A-kwartier is geinformeerd over de 
beeindiging van het cameratoezicht per I juli 2016. Men geeft aan hiervoor begrip te 
hebben aangezien de overlast aanzienlijk is afgenomen. 

Toekomst 

Mocht er in de toekomst een situatie van ernstige overlast ontstaan, dan gaat de vraag of 
cameratoezicht als maatregel kan worden gebruikt opnieuw spelen. 
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In november 2014 heeft u met mijn voorganger een debat gevoerd over veiligheid en 
privacy. Daarbij heeft u als raad aangegeven terughoudend te zijn in het verlenen van een 
algemene bevoegdheid. Ik heb begrip voor uw terughoudendheid, tegelijkertijd acht ik het 
van belang dat ik als burgemeester in positie ben en de nodige maatregelen kan nemen als 
de openbare orde en veiligheid in het geding zijn. Voor mij is cameratoezicht, als het in 
bepaalde situatie noodzakelijk blijkt te zijn, altijd onderdeel van een integraal pakket aan 
maatregelen. In situaties waarbij de openbare orde en veiligheid dusdanig in het geding is 
en cameratoezicht als aanvullend middel noodzakelijk is, heb ik er vertrouwen in dat ik 
als burgemeester in korte tijd met uw medewerking de nodige maatregelen kan nemen. 

Met vriendelijke groet. 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 


