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De heer R. Zenger 
Nachtwachtlaan 114 
1058 ED AMSTERDAM 

U heeft daarnaast een Wob-verzoek ingediend bij de eenheid Noord-Nederland. Dit 
verzoek is ontvangen op 3 april 2013 en bij brief van 12 april 2013 is de ontvangst 
bevestigd en de termijn om te beslissen verlengd. In dat verzoek vraagt u om 
informatie met betrekking tot de inzet van drones boven Harlingen. Dit is het 
Raventeam van het Ministerie van Defensie geweest. Op dat verzoek zal ook in dit 
besluit een besluit genomen worden. 

Samenvatting verzoel< 

U hebt daarnaast een Wob-verzoek ingediend over de inzet van UAV's boven 
Harlingen in 2012. 
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lnzet Raventeam boven Harlingen 
Ten aanzien van de inzet van het Raventeam boven Harlingen is geblel<en van de 
volgende documenten: 

7. Het inzetformulier. 

Op dat document zijn namen en rechtstreel<se telefoonnummers weggelal<t op grond 
van artikel 10 lid 2 onder evan de Wob. Het gaat hier om niet-publieke functionarissen 
waardoor ik hun belang van een zwaarder belang acht dan het belang de 
openbaarheid. 

Daarnaast zijn passages zwart gemaakt onder de kopjes reden en de te verwachten 
taak nu die inzicht geven in de modus operandi van de in Harlingen actieve bende, 
maar ook wat de politie al heeft ingezet. Onder het kopje aard van de gevraagde 
bijstand weiger ik informatie nu daaruit de modus operandi van het Raventeam blijkt. 

De projectleider heeft nog het volgende verklaard. Dit is niet in documenten 
neergelegd en valt daarom sec buiten de reikwijdte van de Wob. lk verstrek u echter 
wei de volgende inlichtingen: 

Er zijn op zes dagen drones ingezet boven het gebied van de gemeente I stad 
Harlingen, te weten: 7, 8, 9, 14, 15 en 16 december 2012. De totale inzetduur- dus 
over aile dagen gezamenlijk - bedroeg maximaal 15 minuten. 

De inzet vond plaats op basis van (het toenmalige) artikel 2 Politiewet 1993 I artikel 
141 Wetboek van Strafvordering en vormde een (technische) aanvulling op de 
ingezette stelselmatige observatie cf. artikel 126g Wetboek van Strafvordering, op 
bevel van de officier van justitie; meer specifiek werd de inzet van de drone bepaald 
door de officier van justitie op basis van artikel 126g, lid 3 van het Wetboek van 
Strafvordering. 

Voorts is op basis van beschikking op grond van artikel 8 van het 
Luchtverkeersreglement een bijzonder luchtverkeersgebied (BVG) aangewezen. 
Binnen dit BVG werd in het kader van bijstandverlening aan de regiopolitie de vluchten 
met de drone uitgevoerd op basis van (het toenmalige) artikel 59 Politiewet 1993 
(strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde) en artikel 8 van het 
Luchtverkeersreglement. 

Voor wat betreft de hier gerelateerde inzet waren er aileen kosten voor lunchpaketten 
en incidentele hotelkosten voor de bemanning. Deze kosten zijn door het toenmalige 
korps Friesland gedragen. Voor de lnzet van de drone zelf werden door defensie geen 
kosten bij de politie in rekening gebracht anders dan via het Convenant FNIK. 
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De inzet in Harlingen was uitsluitend gericht op de reeds in beeld gebrachte groep 
woninginbrekers en de door hen gebruikte voertuigen. lnzet was ter ondersteuning of 
aanvulling van de andere ingezette opsporingsmiddelen en methodes, uitsluitend daar 
waar sprake was van technische of fysieke beperkingen of deze middelen gelet op het 
beoogde doel tekort schoten. 

Er heeft geen observatie cq. gerichte waarneming van andere groepen personen 
plaatsgevonden. Daarnaast heeft de daadwerkelijke inzet uitsluitend tijdens de (stifle) 
nachtelijke uren plaatsgevonden. 

Besluit 
Met inachtneming van het bovenstaande maak ik de volgende documenten 
(gedeeltelijk) openbaar: 

7. Het inzetformulier 

Ten aanzien van de weigering om bepaalde informatie op document 7 niet te 
openbaren verwijs ik naar het hierboven overwogene. 

Het voorgaande betekent dat op zowel uw Wob-verzoel< gericht aan de nationale 
politie als gericht aan de eenheid Noord-Nederland een besluit wordt genomen. 

« ''vaal<zac:nn en clienstbaar» 



Datum 1 mei 20·13 
Onderwerp Besluit Wob-verzoek drones I 

UAV's 
Paglna 5/5 

p LITlE 

Ten oveJV!oede en geen onderdee/ van de besluitvorming 
De politie l<an gebruikmal<en van UAV's via het Ministerie van Defensie (het 
Raventeam). De inzet hiervoor is gestoeld op artikel 59 Politiewet 1993 en thans artil<el 
58 Politiewet 2012. Financiering daarvoor vindt plaats via het Convenant Financiering 
Nationale lnzet Krijgsmacht (FNIK). De inzet wordt achteraf openbaar gemaakt in de 
Staatscourant doordat bij inzet van het Raventeam een beschil<king tot instelling tot 
bijzonder luchtverkeersgebied afgegeven moet worden. Uit deze beschikking blijkt de 
frequentie, de inzetperiode, het inzetgebied en globaal de reden voor de inzet. 

Meer informatie over dit onderwerp treft u aan in brieven aan de voorzitter van de 
Tweede Kamer van 26 maart 2013 (30 806, nr. 11) en van 5 februari 2013 (33 400-X, 
nr. 60). 

Wettelijke gronds/ag 
Dit besluit is gebaseerd op artikel 10 en 11 van de Wob en artikel 3:2 Algemene wet 
bestuursrecht. 

Rechtsbescherming 
lndien u zich niet kunt verenigen met de inhoud van dit besluit, kunt u overeenkomstig 
de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van zes weken na bekendmaking 
van dit besluit schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht 
aan de korpschef van politie en te worden ingediend bij de eenheid Zeeland-West
Brabant t.a.v. afdeling juridische zaken, Postbus 5009, 4330 KA Middelburg. 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, 
dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en 
de gronden van bezwaar. Tevens wordt verzocht een kopie van het besluit waartegen 
het bezwaar is gericht, mee te zenden. Ook dient een volmacht te worden verstrekt, 
indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar namens deze wordt 
ingediend. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit. 

Ho achtQ , 
Over nkb~ door de korpschef van politie genomen besluit, 
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