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Inleiding 

Cameratoezicht 
Er zijn twee soorten openbare orde cameratoezicht. Vast of 
flexibel. Vast cameratoezicht is voor lange tijd op een vaste plek 
in de stad. Dit is bijvoorbeeld in de binnenstad en rond het 
stationsgebied. Tijdelijk, kortdurend cameratoezicht is flexibel in 
te zetten voor een korte periode op een bepaalde plek. 
Bijvoorbeeld bij plotselinge problemen in een buurt of tijdens de 
jaarwisseling. 
 
Peiling 
Van 13 t/m 26 november heeft IB Onderzoek een peiling 
gehouden onder de leden van het Bewonerspanel over 
Cameratoezicht.  
 
Het Bewonerspanel telt 4.887 leden. Daarvan hebben 2.728 
leden de vragenlijst volledig ingevuld, wat neerkomt op een 
respons van 56%. Daarnaast hebben 34 respondenten de 
vragenlijst gedeeltelijk ingevuld.  
 
Vergeleken met de Utrechtse bevolking heeft het Bewonerspanel 
een oververtegenwoordiging aan hoog opgeleiden en Utrechters 
zonder migratieachtergrond. Jongeren zijn juist 
ondervertegenwoordigd. De resultaten zijn daardoor niet 
zondermeer te vertalen naar de (gemiddelde) mening van de 
Utrechter, maar geven wel een goede indicatie. Meer informatie 
over het Bewonerspanel Utrecht vindt u op de website 
www.utrecht.nl/bewonerspanel. 
 

Samenvatting 

Inzet cameratoezicht 
De inzet van flexibel, kortdurend cameratoezicht wordt door 
leden van het Bewonerspanel beter gewaardeerd dan vast, 
langdurend cameratoezicht.  
 
Van de leden van het Bewonerspanel vindt zes op de tien (60%) 
de inzet door de gemeente van vast, langdurend cameratoezicht 
positief. Hiervan vindt 18% de inzet zeer positief. Bijna een kwart 
van de respondenten (23%) staat neutraal tegenover vast 
cameratoezicht. Zo’n 16% van de panelleden staat (zeer) negatief 
tegenover vast cameratoezicht. 
 
De inzet van flexibel, kortdurend cameratoezicht door de 
gemeente is voor bijna driekwart (73%) van de panelleden 
positief. Voor 7% van de panelleden is de inzet van flexibel 
cameratoezicht (zeer) negatief.  
 
Privacy 
De aantasting van de privacy wordt door leden van het 
Bewonerspanel minder beleefd bij flexibel, kortdurend 
cameratoezicht dan vast, langdurend cameratoezicht.  
 
Bij vast, langdurend cameratoezicht zien meer leden van het 
Bewonerspanel dit als een aantasting van de privacy (39%), dan 
het aantal leden dat het niet zien als aantasting van de privacy 
(35%). Een kwart van de panelleden staat hier neutraal tegenover. 
 
Flexibel, kortdurend gemeentelijk cameratoezicht is voor 28% 
van de panelleden een aantasting van de privacy. Ook een groep 
van 28% van de panelleden staat hier neutraal tegenover. Zo’n 
44% van de panelleden is het er niet mee eens dat flexibel 
cameratoezicht een aantasting is van de privacy.  
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Privacy 
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2. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling?  
 
Vast, langdurend/flexibel, kortdurend gemeentelijk cameratoezicht is 
een aantasting van de privacy.  

1. Hoe staat u tegenover gemeentelijk cameratoezicht? Ik vind 
vast, langdurend /flexibel, kortdurend cameratoezicht… 
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Bijlage 

1. Hoe staat u tegenover vast, langdurend gemeentelijk cameratoezicht?   
Ik vind vast, langdurend cameratoezicht… 

n % 
zeer positief 490 18 
positief 1.169 42 
neutraal 628 23 
negatief 297 11 
zeer negatief 132 5 
weet niet/geen mening 46 2 
totaal 2.762 100 

3. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling?   Vast, langdurend 
gemeentelijk cameratoezicht is een aantasting van de privacy. 

n % 
zeer eens 285 10 
eens 795 29 
neutraal 690 25 
oneens 718 26 
zeer oneens 238 9 
weet niet/geen mening 28 1 
totaal 2.754 100 

2. Hoe staat u tegenover flexibel, kortdurend gemeentelijk cameratoezicht?   
Ik vind flexibel, kortdurend  cameratoezicht… 

n % 
zeer positief 619 22 
positief 1.418 51 
neutraal 495 18 
negatief 136 5 
zeer negatief 55 2 
weet niet/geen mening 35 1 
totaal 2.758 100 

4. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling?   Flexibel, 
kortdurend gemeentelijk cameratoezicht is een aantasting van de privacy. 

n % 
zeer eens 138 5 
eens 624 23 
neutraal 756 28 
oneens 849 31 
zeer oneens 349 13 
weet niet/geen mening 31 1 
totaal 2.747 100 
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