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Art. 59 van de Poiitiewet 1993, Strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde

Officier van Justitie

D o o r m e e r d e r e d a g e n , f § j ' ~ i g H g g i i n A l m e r e w a a r n e m i n g e n
vanuit de lucht te laten doen, willen wij de pakkans m.b.t. het heterdaad aanhouden
van de daders verbeteren. Met behulp van deze luchtsurveillance met name door het
RAVENTEAM van Defensie kunnen wij een groter gebied bestrijken en krijgen daardoor
een beter beeld van de bewegingen in dat gebied.

werken tijdens de diensten volledlg samen met de medewerkers van het RAVENTEAM.
Additionele observatiecapaciteit vanuit de lucht is door het RAVENTEAM van Defensie
voor het onder observatie houden van een groter gebied (woonwijk cq. woonwijken)
ter ondersteuning van een onderzoek inzake een groot aantal wonlnglnbrakeri

Inzetvan Raven.

ondersteuning van net
De inzet zal zijn op!
dinsdag, tussen de tijden 18.00 uur en 03.00 uur.'

▶ willen wij de bijstand en
geTT41, 42, 43, 44, 45,46 en 47.

|zon-,maan- en

In overleg te bepalen.

)e Officier Veiligheidsregio Flevoland,

Kan nader worden bepaald.

De verzorging wordt door de steunaanvrager geregeld.
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