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Artikel 37 vragen : Ontbrekende Veiligheidcamera's Kampstraat en Van Krevelenwig.
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Geacht College,
Met op de achtergrond het toegenomen internationale en nationale dreigingsniveau is het van belang om
kwetsbare gebieden in onze gemeente optimaal te voorzien van monitoring faciliteiten.
We hebben als OPA geconstateerd dat de beveiligingscamera's aan de Kampstraat en de Van Krevelenweg weg
zijn, mogelijk gestolen. Alleen de palen waarop de camera's gemonteerd waren en de kabelkasten staan nog
intact langs de straatweg. Informatie van omwonenden duidt er op dat deze camera's reeds gedurende langere
tijd ('meer dan een jaar' werd genoemd) afwezig zijn.
Gelet op de kwetsbaarheid van het aanpalende chemie- en logistiek terrein vindt OPA dit niet acceptabel.
De risico's verbonden aan de daarop gevestigde industriële bedrijvigheid, zoals onder andere de railterminal en
het ernaast gelegen spoorwegemplacement, noodzaken o.i. tot effectieve en continue monitoring.
1. Wie is verantwoordelijk voor betreffende camera's?
2. Heeft de verantwoordelijke instantie opdracht gegeven betreffende camera's te verwijderen?
Indien er geen opdracht tot verwijdering werd verstrekt:
Heeft degene die betreffende beelden behoort te monitoren gemeld dat er niet langer beelden
voorhanden zijn?
a) Zo ja, wanneer heeft deze melding plaatsgevonden, welke acties zijn hierop ondernomen
en waarom zijn er geen nieuwe camera's geplaatst?
b) Zo nee, welke consequenties trekt U ten aanzien van de kwaliteit van de betreffende
uitvoerende instantie en de beveiliging van het terrein als geheel?
Indien er wel opdracht tot verwijdering werd verstrekt:
Is het College op de hoogte dat deze opdracht werd verstrekt?
a) Zo ja, waarom werd deze opdracht verstrekt?
b) Zo nee, waarom is het College niet op de hoogte gesteld?
3. Bent U met ons van mening dat gelet op de belangen van aanpalende terreinen herstel noodzakelijk is
en de veiligheidsprocedures moeten worden aangepast?
4. Is het mogelijk om het cameratoezicht op die plek binnen een week te herstellen. Zo nee, op welke
termijn kan het toezicht hersteld zijn en welke vorm van aanvullend toezicht zal worden uitgevoerd tot
het moment van herstel ?
In afwachting van Uw antwoord.
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