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Aan: OZB-betalers op Lage Weide 

Van: Bestuur ILW  

Betreft: Upgrade Collectieve camerabewaking 

Agendapunt: 6a ALV / BO 2 december 2021 

 

Inleiding: collectieve camerabewaking 

In de gemeente Utrecht hebben in 2015 acht (inmiddels tien) bedrijventerreinen (waaronder 

Lage Weide) gezamenlijk besloten het toenmalige camerasysteem te vervangen door een 

nieuw camerasysteem dat wordt uitgekeken door een private partij. Hiermee is er een uniek 

aaneengeschakeld netwerk ontstaan waardoor onder andere door middel van 

kentekenplaatherkenning en VideoContentAnalyse (VCA) belangrijke informatie beschikbaar 

komt om de veiligheid en leefbaarheid op de bedrijventerreinen te bevorderen.  Inmiddels is 

het gehele systeem d.m.v. een aanbesteding vernieuwd en verbeterd. Vereniging U-Safe 

heeft dit project begeleid in nauwe afstemming met o.a. ILW. 

Ondernemersfonds  
De Ondernemersfondsgelden worden op Lage Weide zoals bekend onder andere gebruikt 
voor de inzet van parkmanagement op het bedrijventerrein, maar ook voor collectieve 
camerabewaking en andere activiteiten. Dankzij het Ondernemersfonds beschikt ons gebied 
op dit moment over ca. € 649.262,-. Jaarlijks komt hier ca. € 450.000,- bij. 
 
Financieel voorstel 

Tot op heden bedroegen de jaarlijkse kosten voor Lage Weide ongeveer € 95K per jaar. De 

nieuwe situatie wordt als volgt: 

- Investering voor uitbreiding en vernieuwing: € 255K 

- Jaarlijkse kosten met inbegrip van uitgebreid aantal camera’s: € 91K per jaar. 

Er is geen besluit nodig of de uitgaven voor uitbreiding en voor de jaarlijkse exploitatie in de 

komende 8 jaar gedaan moeten worden, daarvoor is in het verleden al toestemming 

gegeven. We kunnen wel met elkaar nu de keuze maken of we de dekking van de 

investeringskosten van € 255K uitsmeren over 8 jaar of ineens aanvragen bij het OfU. Het 

ILW bestuur stelt gezien de huidige liquiditeitspositie voor, dit bedrag in één termijn in 2021 

te laten betalen uit OfU budget. Een belangrijk argument hiervoor is ook, dat niet gebruikt 

budget uit de OfU-middelen na verloop van tijd vrijvalt voor aanvragen vanuit andere 

trekkingsgebieden. Dat willen we in ieder geval voorkomen. 

Gevraagd: 

• Akkoord met aanvragen OfU budget t.b.v. investeringskosten camera’s in 2021 

ineens ten bedrage van € 255.000,-. 


