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Onderwerp Besluit Wob-verzoek Drones Almere

Geachte heer Zenger,
Op 1 februari 2013 is uw brief van 31 januari 2013 ontvangen. Metdeze brief verzoekt
u om informatie over drones / UAV's boven Almere.
In uw verzoek vraagt u om informatie over, kort samengevat, de inzet van een drone
door Defensie boven Almere.
Overweging
De inzet van de drone boven Almere is reeds openbare informatie welke is neergelegd
in de beschikking tot instelling van een bijzonder luchtverkeersgebied boven Almere
(Staatscourant2012, nr. 25162 van 19 oktober2012).
In deze beschikking treft u reeds de periode en het gebied van inzet aan. Eveneens is
aangegeven op welke wettelijke grondslag dit is gebeurd. De reden waarom van dit
middel gebruik wordt gemaakt en de afwegingen die daarbij zijn gemaakt, maak ik niet
openbaar. Daarmee zou de politie inzicht geven in haar werkwijze / tactiek en daarmee
in de toekomst het belang van een effectieve opsporing en handhaving belemmeren. Ik
acht de bescherming van deze belangen van zwaarder gewicht dan het belang van
openbaarheid. Om die reden wordt de genoemde beschikking ook pas achteraf
gepubliceerd.
De reden van inzet wordt overigens weergegeven op het inzetformulier. Bijgaand treft
u een bianco exemplaar daarvan aan. Op basis daarvan wordt bepaald of de inzet
verleend wordt.
In politieblad Blauw is begin 2013 ook een artikel verschenen over de inzet van
drones. Dit is reeds openbare informatie. In dat artikel wordt beschreven hoe de
samenwerking met Defensie verloopt.
Van de inzet boven Almere is een evaluatierapport opgemaakt. Dit rapport waarvan ik
u de pagina's 1, 2 en 12 verstrek bevat geen informatie welke ik openbaar maak. De
naam van de opsteller haal ik weg wegens eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer. De reden daartoe is dat dit rapport als intern document is opgesteld ten
behoeve van intern beraad. Artikel 11 van de Wob is van toepassing. Daamaast bevat
het rapport ook specificaties, voorbeelden en werkmethodieken. Door deze informatie
prijs te geven komt de veiligheid van staat in geding alsmede het belang van de
opsporing van strafbare feiten en de handhaving van de openbare orde. Ik licht dat
hierna nog aan u toe.
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