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Ministerie van Veiligheid en Justitie 

> Retouradres Postbus 100 3970 AC Drlebergen 

Zie verzendlijst 

Datum: 5 oktober 2012 
Betreft: Aanvraag militaire steunverlening door de Burgemeester van de gemeente 

Nunspeet t.b.v. de Gelderse handhavingsweek 

Van de Commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland is namens de 
Burgemeester van de gemeente Nunspeet, op 27 september 2012 een verzoek 
ontvangen, met kenmerk 2011-019732, om militaire steunverlening in het openbaar 
belang tijdens de Gelderse handhavingsweek van 1 tot en met 7 oktober 2012. 

De gevraagde steunverlening betreft: 
- mini-UAV RAVEN systeem incl. bemanning met het volgende 

dienstverband: 
o Daglichtperiode op 3, 4 en 5 oktober. (precieze 

lnzetmomenten nader te bepalen) 

Ten behoeve van de ondersteuning bij diverse toezichts en handhavingsacties door 
gemeentelijk toezichthouders van verschillende disciplines op het grondgebied van 
de gemeenten Harderwijk en Nunspeet. 

De aanvrager kan niet zelf in de gevraagde steun voorzien omdat een verzoek om 
inzet van een politie helikopter is afgewezen om technische redenen en andere 
prioriteitstelling. 

Er kan geen opdracht aan civiele marktpartijen worden gegund omdat het benodigde 
middel dermate specialistisch is dat civiele partijen dit niet kunnen leveren. 

Bovendien kan niet op een andere wijze invulling worden gegeven aan de aanvraag 
en conflicteert deze niet met andere aanvragen van (militaire) bijstand of 
steunverlening. 

Verrekening van de additionele uitgaven zal plaatsvinden overeenkomstig het 
bepaalde in het convenant voor de Financiering ' .. nonale lnzet Krijgsmacht. 

DGV 
DNV/LOCC 

Contactgegevens: 

Hoofdstraat 54 
Postbus 100 
3970 AC Drlebergen 

www.hetlocc.nl 

Contactpersoon 

Kenmerk 
2012-103 
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Op grond van de Regaling militaire steunverlening in het openbaar belang 2004 
verzoek ik u mij mede te delen of u in de gevraagde steunverlening kunt voorzien. 

Kortheidshalve verwijs ik voor nadere details naar de bijlagen. 

Hoogachtend, 
De Minister van Veiligheid en Justitie, 
namens deze, / 

b/c./ ~- ··~~-/ ) otl ·- ____ ;7-----------·--·-~. 
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Verzendlljst 

Datum 
3 oktober 2012 

Kenmerk 
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Regia 

Dienst 

Afdeling 

Bureau 

Aan: de CdK van de Provincie: 

Gegevens 
Titel van de aanvraag 
Op grond van welke wet of regeling 

Vanwege het bevoegd gezag 

Red en van de aanvraag 

Te verwachten taakjopdracht 

Soortvan gevraagde Bijstand 
(personeel en;of materieel 

Aard van gevraagde Bijstand 
(specificeren op aantal of eenheden) 

Tijdjdata 

Dienstverband 

Kleding 
(en indien van toepassing. bewapening) 

Contactpersoon (reeds besproken met) 

Plaats van opkomst 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Standaard aanvraagformuiier 
Externe Bijstand 
Defensie 

1 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 

1 Regia Noord-Veluwe 

1 Handhavinggemeente Elburg. Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten 

1 Handhavingsco<lrdinator 

1 Gelderland; C.G.A. Cornielje 

Op grand van de Regeling Militaire Steunverlening in het Openbaar Belang (zoo7)ten behoeve van de Regia Noord
Veluwe in het kadervan de Handhavingsweek oktober 201 2 

Burgemeestervan Nunspeet, dhr D.H.A. van Hemmen, tevens voorzitterGemeentelijkSamenwerkingsverband Regie 
Noord-Veluwe 

In het kadervan de Gelderse handhavingsweekworden in de week van 1 tjm 7 oktober diverse toezichts en 
handhavingsacties georganiseerd, waarbij soms wordt gewerkt vanuit het bestuursrecht en soms versterkend vanuit het 
strafrecht. Orn sommige acties efficienter op te kunnen zetten is observatie vanuit de Iucht een prima effectversterkend 
middel. Een verzoek om inzetvan een politie helikopter is afgewezen om technische red en en en andere prioriteitstelling. 
Daar komt bij dat luchtobservatie middels het mini UAV RAVEN-systeem hetvoordeel biedtdathetgeluidsarm en 
relatief klein is waardoor de luchtactie nagenoeg onopgemerkt plaats kan vinden. 

Op 3. 4 en 5 oktober inzet van een mini onbemand vliegtuig"Raven" boven hetgrondgebied van de gemeente 
Harderwijk en Nunspeet als ondersteuning bij het toezicht op de grand door gemeentelijk toezichthouders van 
verschillende disciplines. Op deze manier kunnen goed de milieu- en bouwvoorschriften, zeals deze zijn opgesteld door 
de gemeente, gecontroleerd worden. Het inzetgebied is de bebouwing rend de Zuiderzeestraatweg met de nadruk in de 
gemeente Harderwijk en Nunspeet. De lancering zal vanaf militair oefenterrein of een militaire kazerne plaatsvinden om 
de kans op detectie te minimaliseren. De operatie zal vanaf militair terre in geleid worden. 

Geluidsarme luchtwaarneming door het mini-UAV RAVEN systeem met live beelden die opgenomen kunnen worden. De 
mogelijkheid om gebruik te makenvan een warmtebeeldcamera. Uitvoeringvan de actieszullen plaats vinden 
gedurende de daglichtperiode op dewo 3. do 4 en vr 5 oktober 2012. De precieze lnzetmomenten zullen in overleg met 
het RAVEN team vastgesteld worden. 

UAV RAVEN systeem met 7 personen om zo de door de handhavers bepaalde gebieden binnen de gemeente Harderwijk 
en Nunspeet onder luchtobservatie te houden op nader te bepalen tijdspanne. 
Er is reeds vooroverleg geweest met de NATOPS UAV RAVEN eenheid van JIST ARC uit 't Harde en de voorkeur gaat uit 
naar deze eenheid i.v.m. het lokale karaktervan de handhavingsweek. 

13· 4 en 5 oktober 

lin overleg met RAVEN-team te bepalen 

I Militair 

f. Regionaal handhavingscoordinator Regia Noord-Veluwe, 
jt, Liaison Nationale Operatien RAVFN JIST ARC in 't Harde, o· 

RAVEN team JIST ARC in 't Harce, C'v _ "'· ,~ , . 7 
Officier Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, c <>~ -

Burgemeester van Nunspeet, dhr D.H.A. van Hemmen, tevens voorzitter <.Jemeentelijk Samenwerkingsverband Regia 
Noord-Veluwe 

I Tonnetkazerne 't Harde 
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Omschrijving eigen inzet 
(personeel en materleel van eigen regia) 

Eventuele voedingvanwege 

Overige bijzonderheden (bijvoorbeeld 
ophalen{retoumerenfmaterialen 

Plaats en datum 

Naam 

Functie 

Handtekening 

Politie, gemeentelijke toezlchthouders milieu en bouwen, rijkswaterstaat, de provincie Gelderland en het waterschap 
zullen personeel beschikbaar stellen om invulling te geven aan de handhavingsweek 

Defensie 

geen 

I Harderwijk, 20 augustus 2012 

I dhr D.H.A. van Hemmen 

n Nunspeet, tevens voorzitter Gemeentelijk Samenwerkingsverband Noord-Veluwe 

c ) 

( 
) 
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Landelijk Operationeel Coordinatie Centrum 
Postbus 100 
3970 AC DRIEBERGEN 

datum zaaknummer 

26 september 2012 2011-019732 
onderwerp 

_f?.rovincie 
GELDERLAND 

Bezoekadres 
Huls der Provincle 
Marlct 11 
6811 CG Amhem 

tetefoonnummer(026) 369 9111 
tetefaxnummer (026) 359 94 80 
e-melfedres posl@geldertand.nf 
fntemetslte www.gelderlend.nf 

lnget<.: 
Nr. 
Class.: 

Postadres 
Postbus 9090 
6800 GX Amhem 

Z 7 SEP 2012 

o'2.6o3 
Ondersteuning verzoek tot lnzet onbemand RAVEN vliegtuig 
tijdens Gelderse Handhavingsweek 

Geachte heer/mevrouw, 

Dit jaar organiseert de Provincle Gelderland in de week van 1 t/m 7 oktober voor de tiende maal 
de Gelderse Handhavingsweek. In deze week gaan Gelderse Handhavers gezamenlijk op pad 
om met elkaar het werk uit te voeren en van elkaar te leren. 

In dat verband ondersteun ik de aanvraag van de Regie Noord-Veluwe voor de inzet van een 
onbemand RAVEN vliegtuig tijdens deze week van harte. Niet aileen vanwege de bijzondere 
samenwerking met het ministerie van Defensie maar ook vanwege de extra mogelijkheden die 
luchtobservaties de handhavers bieden. 

Hoogachtend, 
plv. Commissaris van de Koningin 
in de provincia Gelderland, 

inlfchlingen bU I 

e-mailadres post@gelderland. nl 

telefoonnummer (026) 359 95 05 

BNG 's-Gravenhage, rekeningnummer 28.50.10.824 
Rabobank, rekeningnummer 14.39.37.529 
lNG, rekeningnummer 869762 
btw-nummer NL001825100.B03 

IBAN·nummer NL74BNGH0285010824 
SWIFT/BIC: BNGHNL2G 



:RE~~Noord-Velu~ 

Provincia Gelderland 
Commissaris van de Koningin 
C.G.A. Cornielje 
Postbus 9090 
6800 GX ARNHEM 

Zaaknummer : Z-12-00705 
Behandeld door • . 

Datum 

Betreft 

: 21 september 201 2 
: Verzoek externe bijstand Defensie 

Geachte heer Cornielje, 

In de week van 1 tot en met 7 oktober 2012 neemt Regio Noord-Veluwe deel aan de Gelderse 
handhavingsweek. Als bijzonder speerpunt voor deze toezichtsweek richten de Noord-Veluwse 
gemeenten zich primair op toezicht en handhaving random de naleving van 
bestemmingsplannen. 

Bij de aanpak van deze vorm van toezicht is gekozen voor een bijzondere samenwerking met 
het ministerie van Defensie door de unieke inzet van het zogenaamde UAV RAVEN systeem. 
Met behulp van dit systeem worden de handhavers die aan de slag gaan op het grondgebied 
van de gemeenten Harderwijk en Nunspeet onder luchtobservatie gehouden. Deze 
ondersteuning is voorzien op 3, 4 en 5 oktober 2012. 

Bijgevoegd treft u aan het 'Standaard formulier Externe Bijstand', dat in samenspraak met 
Officier Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland is opgesteld. 

lk wil u vragen deze inzet te ondersteunen door dit verzoek mede te ondertekenen en 
vervolgens door te zenden aan het Landelijk Operationeel Coordinatie Centrum (LOCC), 
Postbus 100, 3970 AC Driebergen. 

Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk • Postbus 271, 3840 AG Harderwijk 
T 0341 47 44 00 • F 0341 47 44 99 • E info@regionoordveluwe.nl • I www.regionoordveluwe.nl 

Regio Noord-Veluwe is een samenwerkingsverband van de gemeenten • Elburg • Ermelo • Harderwijk • Nunspeet • Oldebroek • Putten 
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Kenmerk 
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:2 
: Z-12-00705 
: 21 september 2012 

Hoogachtend, 
Regio Noord-Veluwe 

?lid/'> 
dhr D.H.A. van Hemmen 
Burgemeester van Nunspeet, tevens voorzitter 
van de Regio Noord-Veluwe 

Bijlage(n) Standaard formulier Externe Bijstand 

i.a.a. Regio Noord-Veluwe, 

) 




