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OPDRACHT TOT UITVOERING VAN HET PROJECT OFL ROERMOND 2017 

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 (uiteindelijk) een lerende (operationele) omgeving worden ten behoeve van de 

operatien en de opleiding van politiepersoneel. Aansluiting bij Smart City concepten zal worden 

gezocht, waardoor er een Smart City Safety Concept (2SC) kan worden ontwikkeld.  

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). ). Dit OFL zal daarom dan ook onderdeel uitmaken 

van het Projectplan High Impact Crimes van de basiseenheid Roermond. Daarbij zal de setting van 

het OFL in eerste instantie minder ambitieus zijn als in eerder gesprekken met betrokkenen is 

verwoord. Na goedkeuring van het projectplan kan het OFL worden ingericht en uitgevoerd. De 

onderwerpen en initiële inrichting van het projectplan zijn genoemd in de Bijlage 2. 
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Opdracht 

 

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. Daarbij nadrukkelijk kijkend naar een 

Smart City Safety Concept2. Ten behoeve van de uitvoering van dit plan geeft de portefeuillehouder 

Digitalisering en Cybercrime bij deze opdracht aan de Hoofd-Inspecteur van Politie  E. de Jonge 

(projectleider ANPR, programma Sensing)  om uitvoering te geven aan het opstellen van een 

projectplan, een budget en het inrichten van een stuurgroep waar vertegenwoordigers van de 

stakeholders (multi-disicplinair) zitting in nemen. Een initieel budget van 100.000 euro voor de 

aanloopkosten en opstellen projectplan zal worden aangevraagd bij de Directie Operatien ( 

gereserveerd vanuit het budget K&I) . 

 

 

Driebergen, 16 november 2016 

De portefeuillehouder Digitalisering en Cybercrime 

De commissaris van Politie,  

De plaatsvervangend politiechef Landelijke Eenheid 

Dhr. T. van der Plas 

  

 

 

 

 

                                                      
1 Hier wordt de samenwerking bedoeld tussen publiek-publiek en publiek-privaat. 
2 Samenwerking met Smart City concepten van gemeenten gericht op de veiligheid en verbetering van de heterdaadkracht 




