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Onderwerp
Cameratoezicht

Geacht bestuur,

Op 14 december 2012 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de heren Hornis,
Duivenvoorden en Van Stipdonk namens het bestuur van de Golfclub Zeegersloot en van de
Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot en mevrouw Nolles en de heer Postma van de
gemeente Alphen aan den Rijn. Aanleiding voor dit gesprek was een melding die de gemeente
van de Stichting Waakhond had ontvangen dat het cameratoezicht dat de Golfclub uitoefent op
de openbare parkeerplaats aan de Kromme Aarweg wettelijk niet zou zijn toegestaan. In dit
gesprek is vastgesteld dat het betreffende cameratoezicht inderdaad niet in overeenstemming
is met de geldende wet- en regelgeving. Het convenant uit 2005, dat door de gemeente ter
legitimatie van het cameratoezicht met de Golfclub is gesloten, is daarom niet langer
rechtsgeldig.
Omdat cameratoezicht door de Golfclub wel is toegestaan als het parkeerterrein privéterrein is
van de Golfclub, is de mogelijkheid besproken het parkeerterrein te onttrekken aan de
openbaarheid. U hebt echter aangegeven hier geen belangstelling voor te hebben.
Daarnaast is gesproken over de mogelijkheid om de camera, niet aangesloten op een monitor,
te laten hangen omdat hier een preventieve werking vanuit zou kunnen gaan. Vanuit oogpunt
van duidelijkheid en handhaafbaarheid acht ik dit echter niet wenselijk. Bij deze verzoek ik u
dan ook de camera vóór 1 februari a.s. te verwijderen.
In het gesprek is toegezegd dat de gemeente de veiligheid en openbare orde op het
parkeerterrein zal monitoren en als dit nodig is opnieuw met de Golfclub in overleg zal treden.
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Ter sprake is ook de beheerovereenkomst gekomen die de gemeente in 1986 met de Stichting
Openbare Golfcourse Zeegersloot heeft gesloten. Met name de afspraken die vermeld staan in
“IV Exploitatie” van deze overeenkomst zijn nog eens bevestigd. De stichting zal met ingang
van 2013 haar begroting en jaarrekening overeenkomstig de bepalingen naar de gemeente
opsturen.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

mw. ir. M.K. de Wit-Roukes
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