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Verzoek militaire bijstsnd inzat Raven
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Bij beantwoording d$tum, Gn2$
niftrsnlte en frcfrr/^ vsimelden.

Qndar verwrjzlng na.ar uw baricht van heden, inzake het verlenen van
militaire bijstand in het kader van de handhaving van de openbare
orde op grond van artikel 59 van de Politiewet, bevsstig ik hlerblj dat
Defensie akkoord gaat met de Inzet van een Raven mini UAV op 18 en
21 december 2012 In verband met de openbare orde In de gemsente
Culemborg.
Da aanvraag voor 31 december 2012 wordt separaat in behandeling
genomen met het oog op een integrate sfweging van de
beschikbaarheld van Defenslecapacitaiten voor Inzet in bijstand
tijdens de viering van Oud en Nieuw,
De bijstand betreft specifiek:
De inzet van een Raven met bemanning in de gerneente Culemborg
op 18 en 21 december 2012; exacts tijden van inzet in overleg tussen
het team en de lokale autoritelten te bepalen.
De gevraagde bijstand wordt uitgevoard onder de volgende
voorwaarden en voorbehouden:
De lokale autoritelten hebben het gezag over de inzet en zijn uit dlan
hoofde verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en
afwlkkeling van de inzet en voor het te ontvangen beeldmateriaal.
Daadwerkelijke inset mag eerst plaatsvinden nadat door AOC Nieuw
Mllllgen een Notice to Airmen (NOTAM) Is uitgegeven, De
commandant van het Raven-tesm ter plaatse, stelt voorafgaand aan
eike Inzet het AOC op de hoagte en draagt ervoor zorg dat er eerst ns
afgeven van de NOTAM wordt aangevangen met vliegen.
D$ Militaire Luchtvaartautoriteit ?al -In overleg met de-Inspects
Verkeer en Waterstaat- zorg dragen voor afkondiging van bijzonder
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