
VERSLAG STUURGROEP OPERATIONELE PROEFTUIN / SENSING 

Aanwezig : Burgemeester gemeente Roermond, Rianne Donders – de Leest;  

 Landelijk programmamanager Sensing, Ido Nap (politie);  

 (politie);  

 (politie); 

 (politie); 

Landelijk coördinator Proeftuinen Sensing, Elle de Jonge (politie); 

 (gemeente); 

 (gemeente); 

Afwezig: Informatie officier Openbaar Ministerie,  

Datum: 12 april 2018, 15:00-17:00 uur . 

locatie: Gemeentehuis, B&W kamer 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Opening en welkom

De burgemeester heet een ieder hartelijk welkom.

2. Presentatie Generieke omgeving Sensing

Elle de Jonge legt aan de hand van een presentatie de werking van de Generieke omgeving

uit. Deze omgeving die in Eindhoven is opgesteld is zo goed als klaar. Het systeem zal nog

getest of de beveiliging in orde is waarna de omgeving operationeel opengesteld kan

worden. De Roermondse proeftuin kan dan aangesloten worden op de Generieke omgeving.

 

 

   

3. Stand van zaken OPT

Er is een cameraplan.  Een gedeelte van alle ingetekende camera’s zijn nu geplaatst op lokale

wegen van Roermond. Het zijn  camera’s.  Deze camera’s zijn nu operationeel.

Hiermee wordt al geëxperimenteerd.  Op dit moment zijn er al hits en kleine successen

behaald. Politie legt informatie vast op basis van hits. 

.

4. Voorstel Scenario’s

Er is gestart met de positionering van ANPR camera’s. Voor het inrichten van het

066

10.2.e

10.2.e

10.2.e11.1

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

11.1

10.2.g

10.2.c

10.2.c



aanvankelijke plan zijn meer camera’s nodig.   

Hiervoor zijn vier scenario’s uitgeschreven.  

 

 

 

 

5. Juridisch Traject 

Gevraagd is naar het standpunt van het OM. Omdat de officier van justitie niet aanwezig is 

wordt zijn zienswijze herhaald, zoals deze ook in de projectgroep is gedeeld.  

  

 

  

De stuurgroep vraag het Openbaar Ministerie om een bevestiging van het uitgangspunt 

betreffende de bewaartermijn. 

 

6. Communicatie 

  

 

 

  

 

De politie is bezig met de effectmeting, daarbij geholpen door .  heeft 

het breed aangevlogen. De politie zit nu in de fase van trechteren.  

Besproken wordt dat het resultaat van deze effectmeting door de stuurgroep vooraf 

vastgesteld moet worden.  

 

10.2.e

10.2.e

10.2.g 10.2.g

11.1

10.1.c

11.1

11.1



7. Rondvraag en afsluiting 

Stuurgroep wil een nieuw overleg voor de zomervakantie om verder te praten.  

Voorstel is om een datum te vinden in de eerste helft van juni. 

 

Niemand heeft een vraag voor de rondvraag. 

 

 

 

Samenvatting actiepunten: 

- Het OM uitgangspunt  laten bevestigen.   

- Resultaat effectmeting OPT door stuurgroep laten vaststellen. 
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