Organisatieonderdeel Eenheid Oost Nederland
District Gelderland-Zuid
Afdeling Juridische Zaken

LITIE

Behandeld door
Functie Senior beleidsmedewerker

Juridische Zaken
Bezoekadres Stieltjesstraat 1

6511 AB Nijmegen
Telefoon
Postbus 9109 6500 HL NIJMEGEN

E-mail

Ons kenmerk WOB. 13.037/ W13-111
Uw kenmerk

1000243

De heer R. Zenger
Nachtwachtlaan 114
1058 ED AMSTERDAM

Datum 8 augustus 2013
Bijlage(n) twee
Pagina

1/2

VERZONDEN 1U
Onderwerp

Besluit in primo

Geachte heer Zenger,
Uw brief van 12 juni 2013 met bovenvermeld kenmerk is op 13 juni 2013 bij de politie
ontvangen. U verzoekt in die brief om documenten inzake de inzet van zogenaamde
'drones' boven Culemborg tweede helft van december 2011.
Bij brief van 17 juli 2013 is u de ontvangst van dit verzoek bevestigd. Daarbij is u
bericht dat uiterlijk 7 augustus 2013 een beslissing zal volgen. Helaas is die datum net
overschreden; u bent hierover op 7 augustus 2013 per e-mail geinformeerd. Ik
excuseer mij voor de vertraging.
Deze brief vormt het primaire besluit op uw verzoek.
Beoordeling
De politie beschikt over de volgende documenten:
1. Het aanvraagformulier van de gemeente Culemborg;
2. Een brief van het Ministerie van Defensie aan het LOCC van 14 december
2011.
Over andere documenten beschikt de politie niet.
Beide documenten verstrek ik u. In beide documenten zijn in verband met de privacy
van betrokkenen namen en contactgegevens van hen onleesbaar gemaakt. Dat belang
verdient bescherming in verband met mogelijk misbruik.
Ter toelichting laat ik u het volgende weten. In de brief van het Ministerie van Defensie
van 14 december 2011 wordt gesproken over toestemming van de Militaire
Luchtvaartautoriteit. De politie is daarbij niet betrokken.
Verder was de raven op 18 en 21 december 2011 wel gereserveerd, maar hij is niet
ingezet.
Doorzending
Voor het geval het LOCC over documenten mocht beschikken zend ik uw verzoek per
gelijke post door naar het LOCC. Ik verwijs u naar bijgevoegde brief gericht aan het
LOCC.
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