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AAN: Stakeholders binnen de Politie ten behoeve van een samenwerkingsproef rondom het Outlet 

Center in Roermond.  

Vraag 

De stakeholders Politie worden gevraagd schriftelijk akkoord te gaan met onderstaand 

projectvoorstel en hiervoor een projectopdracht te verstrekken. Na het verkrijgen van de 

projectopdracht zal een projectleider worden aangesteld die het PID zal maken. Voor het 

inhuren van een projectleider wordt gevraagd de gereserveerde 100.000 euro van het 

innovatiebudget van de Directie Operatien beschikbaar te stellen. Andere financiële 

consequenties zullen worden verwoord in het projectplan die apart zal moeten worden 

goedgekeurd.  

Doelstelling 

Naar aanleiding van de goedkeuring van de Korpsleiding van de visie op Sensing en de Beleidsbrief 

van de Minister van Veiligheid en Justitie met betrekking tot de visie op Sensing zal onder aansturing 

van het programma Sensing worden voorzien in een Operational Field Lab (OFL) experiment. 

Het lijkt praktisch om een OFL in te richten dat geschikt is voor een diversiteit aan experimenten, zoals 

onder meer een experiment in het kader van Mobiel Banditisme of de bestrijding van woninginbraken. 

(High Impact Crimes). Het is ook waarschijnlijk dat zich meer operationele experimenten zullen 

aandienen voor het bestrijden van specifieke problemen die met behulp van Sensing activiteiten 

nieuwe werkprocessen in het leven roepen als een proof of concept. Het ligt dan ook voor de hand dat 

er voor een OFL een geografisch gebied wordt ingericht als faciliteit van het programma Sensing waar 

de verschillende projecten dan hun experimenten kunnen inrichten en uitvoeren. Daarnaast moet het 

OFL een lerende (operationele) omgeving worden ten behoeve van de operatien en de opleiding van 

politiepersoneel. 

Inrichting project 

Op basis van eerdere toezeggingen zal worden gekozen voor het gebied rondom het Outlet Center 

van Roermond. (zie ook Bijlage 1)  Dit gebied is eerder uitgekozen in verband met de problematiek 

van rondtrekkende bendes (Mobiel Banditisme). Daarbij zal de setting van het OFL in eerste instantie 

minder ambitieus zijn als in eerder gesprekken met betrokkenen is verwoord. Voor de start van dit 

project zal schriftelijke commitment worden gevraagd van de betrokken stakeholders. Dit schriftelijke 

commitment wordt vertaald in een projectopdracht, waarna het project initiatie document en het 

projectplan kunnen worden opgesteld. Eveneens moet uit de stakeholders een stuurgroep worden 

geformeerd. Na goedkeuring van het projectplan kan het OFL worden ingericht en uitgevoerd. 
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In het projectplan moet in elk geval worden opgenomen: 

 De concrete doelstellingen van het OFL in een beperkte setting 

 De inrichting van het OFL 

 De financiële afspraken tussen de partijen (de budgetten)  

 De governance van het project (convenanten tussen partijen) 

 De verwachte outcome en deliverables 

 De mogelijkheden voor groei en vervolg 

 

Met name de samenwerking tussen publiek-publiek en publiek-private partijen moet in convenanten 

worden geregeld zodat volstrekte duidelijkheid is over de positie van partijen en de te verwachten 

financiële bijdragen aan het project. Er zal een apart convenant worden afgesloten tussen DITSS 

(Dutch Institute for Technology Safety and Security) en de Politie (Programma Sensing) met 

betrekking tot de demarcatie tussen publiek – private samenwerking. DITSS zal in dit OFL het portaal 

zijn voor de private partijen. 

 

Voorstel 

 

Onder aansturing van het programma Sensing zal een Operational Field Lab worden ingericht waar 

meerdere operationele samenwerkingsproeven1 kunnen worden uitgevoerd. Dit OFL wordt ingericht in 

een gebied waar voorwaarden aanwezig zijn om te kunnen experimenteren op basis van bestuurlijke 

draagkracht, governance, samenwerking met ketenpartners, internationale samenwerking, publiek 

private samenwerking en leercontext. Echter zal eerst worden begonnen in een beperkte setting 

gericht op mobiel banditisme rondom het Outlet Center van Roermond waarna –bij succes- deze kan 

worden uitgebreid naar meerdere samenwerkingsproeven. 

  

Concrete Uitgangspunten 

 

Met betrekking tot het OFL worden hieronder concrete uitgangspunten beschreven die voor de 

inrichting van het OFL worden gebruikt: 

 

 Start met focus in de directe omgeving van het Outlet Center 

 Als sensoren worden gebruikt: ANPR,  

 Het principe van correlatie van Sensorinformatie op basis van Business Rules en Complex 

Event Processing zal worden beproefd. 

 Het (reeds ontwikkelde) barrièremiddel van het CCV zal worden toegepast in de opvolging 

 Er zal bij kennisinstituten een beroep worden gedaan op de faculteiten 

gedragswetenschappen 

 Het OFL heeft een leercontext en sterke kenniscomponent met opbrengsten voor het 

onderwijs op de Politieacademie. 

 Er zal worden gekeken naar mogelijke integratie van succesvolle proeven (zoals Stratumseind 

in Eindhoven) 

 Diverse fabrikanten moeten de mogelijkheid krijgen hun systemen in te zetten 

 

Stakeholders Politie 

Jannine van den Berg Portefeuillehouder Digitalisering en Cybercrime, programma Sensing 

Leon Kuis   Directeur Politieacademie 

Frans Heeres  Portefeuillehouder High Impact Crimes 

Peije de Meij  Directeur Operatien 

Gery Veldhuis  Eenheidchef Limburg 

Leon Verver  Directeur DITSS (politie liaison) / portefeuillehouder Voertuigcriminaliteit 

 

                                                      
1 Hier wordt de samenwerking bedoeld tussen publiek-publiek en publiek-privaat. 
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De overige stakeholders aan de publieke (driehoek Roermond) en private kant (Outlet Center 

Roermond) zullen worden benaderd als er een projectopdracht ligt.  

 

Outcome van het OFL: 

 

1. Ervaring met anomalie detectie (correlatie en complex event processing) 

2. Verbetering van het lerend vermogen politieambtenaren en kennisontwikkeling op dit thema 

(Politieacademie) 

3. Business Case voor verdere implementatie. 

4. Lerende omgeving voor nadere samenwerkingsproeven 

 

 

 

Driebergen, 12 oktober 2016 EdJ 




