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ACTUALITEITSVRAGEN AAN HET COLLEGE OVER: 
”witte kastjes” 

Geacht College 

In het kader van de raadsvergadering van donderdag 2 december 2021,  

legt de fractie van GemeenteBelangen Apeldoorn u hierbij de volgende vragen voor: 

 
Overwegende;  

- Dat Apeldoorn opgeschrokken is doordat aan lantaarnpalen ineens witte kastjes werden 
bevestigd, https://www.destentor.nl/apeldoorn/door-heel-apeldoorn-hangen-sinds-kort-witte-
kastjes-aan-lantaarnpalen-maar-waarvoor-dienen-ze~a34ea3eb/ 

- Dat de gemeenteraad eerder vraagtekens zette bij de ondoorzichtige vennootschapsconstructie 
waarvan deze firma zich bedient; https://www.tubantia.nl/apeldoorn/netwerk-voor-snel-internet-in-
apeldoorn-zit-nog-in-de-wachtkamer~aa1f907b/ 

- Dat het nog steeds onduidelijk is welke data via die “kastjes” op dit moment en in de toekomst 
zullen (kunnen) worden verzameld en op welke wijze is geborgd hoe de gemeente en haar 
inwoners over de verwerking van deze data worden geïnformeerd mede met het oog op mogelijke 
privacy inbreuken; Data protection impact assessment (DPIA) | Autoriteit Persoonsgegevens 

- Er hierover in de samenleving commotie dreigt te ontstaan, mede omdat hierover niet duidelijk 
door de gemeente richting bewoners werd gecommuniceerd;  

Stelt de fractie van GemeenteBelangen Apeldoorn de navolgende vragen: 

1. Waarom heeft het college dit moment, een week voordat er met de gemeenteraad wordt 
gesproken over de nieuwe I-visie, uitgekozen om deze ‘witte kastjes’ op te laten hangen? 

2. Wat is er uit het onderzoek naar de vennootschapsconstructie (wie zijn de UBO’s) van de 
betrokken firma gekomen en wanneer worden wij hierover door het college geïnformeerd? 

3. Is er onderzoek gedaan naar mogelijke privacy inbreuken en het lekken van data vanuit de 
monitoring via deze ‘kastjes’ en zo neen, waarom niet en zo ja, wanneer wordt de gemeenteraad 
daarover geïnformeerd? 

4. Profiteert de gemeente mee van de opbrengsten van deze data (mining) door de firma die deze 
‘witte kastjes’ installeert en op welke wijze komt deze data verwerking ten goede aan de inwoners 
van Apeldoorn? 
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