
 

 

Bespreeknotitie  

Cameratoezicht Spoorsingel / Stede Broec  

 

Aan:  raadscommissieleden Stede Broec in de RBFZ-vergadering van 11 november 

CC:   burgemeester R. Wortelboer 

Van:  Joey Leeuwinga, Roland Bisscheroux 

Datum:  vrijdag 29 oktober 2021 

Onderwerp:  inzet van (mobiel) cameratoezicht Spoorsingel / Stede Broec 

 

 

Inleiding 

Tijdens de informatie-uitwisseling commissieleden van de raadscommissie RBFZ van 16 september 

2021 brengt PvdA/GroenLinks het onderwerp vuurwerkoverlast en onveiligheid bij de Spoorsingel ter 

hoogte van de spoortunnel ter sprake. De fractie wil hier een voorstel voor opstellen waarin 

cameratoezicht wordt meegenomen en vraagt wat de commissie hiervan vindt. De commissie is positief 

en wil meegaan in een discussie. De fractie van de VVD wil graag participeren met een visie op bredere 

inzet van mobiel cameratoezicht in de gemeente Stede Broec. 

Deze notitie is naar aanleiding daarvan opgesteld samen door fracties PvdA/GroenLinks en VVD. 

Aanleiding 

De concrete aanleiding om dit onderwerp te agenderen is de overlast voor buurtbewoners en de sociale 

onveiligheid van de omgeving fietsspoortunnel bij de Spoorsingel in Bovenkarspel en de mogelijkheid 

om hiertegen cameratoezicht in te zetten. De omgeving van de spoortunnel heeft al jarenlang te maken 

met overlast ten gevolge van vuurwerk in de spoortunnel. Eerder hebben omwonenden van de 

Spoorsingel ingesproken bij de raadscommissie over de vuurwerkoverlast. Toezicht door politie is 

toegezegd, echter permanent toezicht is niet mogelijk. 

Daar komt bij de onveiligheid ’s nachts. De tunnel wordt ’s nachts minder gebruikt vanwege het gevoel 

van sociale onveiligheid. De huidige verlichting biedt onvoldoende preventie en cameratoezicht kan hier 

een oplossing voor bieden. 

Het probleem is dus de overlast voor buurtbewoners en de sociale onveiligheid die gebruikers van het 

fietstunneltje ervaren. Naast deze locatie zijn er meerdere (afgelegen) gebieden in de gemeente met 

soortgelijke problematiek, zoals het Nassaupark in Bovenkarspel en Park De Woid in Lutjebroek. Mobiel 

cameratoezicht kan een oplossing zijn die ook op deze problematische locaties in de gemeente in te 

zetten is. 

Beleidscontext 

In het coalitieakkoord 2018 – 2022 “Samen verantwoord doorpakken” wordt aandacht gevraagd voor 

veiligheid. Naast de inzet van de toezichthouders wordt ook gesproken over de mogelijkheden voor de 

inzet van cameratoezicht op specifieke plaatsen. In de begroting 2022 wordt onder het hoofdstuk 

Veiligheid het inzetten van cameratoezicht genoemd als een van de acties om veilig leven in Stede 

Broec mogelijk te maken. De ambitie is om de kwetsbaarheid en het gevoel van onveiligheid te 

verminderen. De Gemeentewet maakt in artikel 151c cameratoezicht in de publieke ruimte mogelijk. 

Eerste voorwaarde is dat de gemeenteraad de burgemeester bij verordening de bevoegdheid verleent 

om voor een bepaalde duur camera’s in te zetten in het belang van handhaving van de openbare orde. 

Uw raad heeft middels artikel 2.77 in de Algemene Plaatselijke Verordening die bevoegdheid aan de 

burgemeester verleend.  

Het stationsgebied Bovenkarspel-Grootebroek is eerder in aanmerking gekomen voor cameratoezicht. 

De uitkomst van een verkenning was dat er op deze locatie daadwerkelijk aanleiding was om 

cameratoezicht te realiseren. Het grote aantal incidenten in het gebied, waaronder fietsendiefstallen, 



diefstallen in/uit auto’s en fietsboxen, vernielingen van auto’s, fietsen en in het openbaar vervoer, 

rechtvaardigt de inzet van vaste camera’s voor een bepaalde tijd. Uitlezen in geval van incidenten 

gebeurt in een daartoe speciaal ingerichte ruimte in Alkmaar onder auspiciën van de politie. De wet 

schrijft voor dat camera’s worden geplaatst voor een bepaalde tijd. Vanwege de relatief hoge kosten 

van mobiele camera’s, de verstoring die een mobiele opstelling geeft in het straatbeeld en de relatieve 

kwetsbaarheid van mobiele camera’s maakt dat gekozen is voor vaste opstellingen die worden 

geïntegreerd met lichtmasten. 

Vervolg 

In de gezagsdriehoek  van gemeente, politie en Openbaar Ministerie moet afstemming plaatsvinden 

over het plaatsen van (mobiele) camera’s rondom spoortunnel Spoorsingel Bovenkarspel, het 

Nassaupark in Bovenkarspel en Park De Woid in Lutjebroek. Ook zal er overleg moeten plaatsvinden 

met ProRail, de eigenaar van de fietsspoortunnel. 

Na positief advies van de commissie zal een motie vreemd aan de agenda worden opgesteld waarin 

het College opdracht wordt gegeven de inzet van (mobiel) cameratoezicht rondom spoortunnel 

Spoorsingel Bovenkarspel, het Nassaupark in Bovenkarspel en Park De Woid in Lutjebroek te 

onderzoeken in overleg met ProRail en binnen de gezagsdriehoek. 

Graag nodigen wij u uit om met ons hierover van gedachten te wisselen in de vergadering. 

De fractie van de VVD,      De fractie van PvdA/GroenLinks, 

Joey Leeuwinga      Roland Bisscheroux 

Raadscommissielid      Raadscommissielid 

 


