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Geachte heer Zenger,

Bij brief van 4 September 2012 hebt u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
verzocht om informatie met betrekking tot de aanschaf en het gebruik van zogenoemde Unmanned
Aerial Verhincles (verder: UAV's).

In uw verzoek verwijst u naar een artikel met de titel 'Verkenning vanuit de lucht' uit het blad Incident
(november 2010). In dit artikel staat dat het Regiokorps Amsterdam-Amstelland de beschikking heeft
over een UAV. U verzoekt om openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op de
aanschaf en het gebruik van de UAV van het korps, waaronder in ieder geval begrepen documenten die
betrekking hebben op:
I. De aanschaf en ontwikkeling,
I I . he t onderhoud,
III. de juridische aspecten,
IV. de technische specificaties,
V. de criteria voor en het proces van de inzet,
VI. het aantal en het soort inzetten,
VII. de duur van de inzetten,
VIII. het soort informatie wat is verzameld met de UAV's en de verwerking daarvan,
IX. de functieomschrijving, training en certificering van het personeel dat bij de inzet is betrokken,
X. de samenwerking met partners, danwel de inhuur van externe experts ten behoeve van de

verwerking van de gegevens,
XI. de resultaten, danwel evaluaties van de inzet van de UAV's,
XII. de te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot de UAV's.

Uit navraag binnen de organisatie is mij gebleken dat het korps in 2006 een UAV van het merk AirRobot
heeft aangeschaft. Het doel van deze aanschaf was te testen in hoeverre dit platform ingezet kon
worden ten behoeve van luchtfotografie en verkenning en opsporing van strafbare feiten. Binnen het
korps heeft vervolgens een verkennend onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden van het
luchtvaartuig, onder andere door testvluchten uit te voeren. De AirRobot gaf echter vanaf 2010
technische problemen en storingen, waarna is beslist de AirRobot, gelet op de veroudering van de
hardware en techniek, niet meer in te zetten. In het licht van de ontwikkelingen richting de Nationale
Politie is ervoor gekozen vooralsnog geen nieuwe UAV aan te schaffen.
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