
Bureau Juridische Zaken
O r g a n i s a t i e o n d e r d e e l O o s t - N e d e r l a n d D V l ^ t

ill mi 111
UT13.1980 08/0872613

♦

Bohandeld door
Functie Juridisch medewerker

Bezoekadres Snelliusweg 1
6827 DG ARNHEM

Telefoon
E-mail

Ons kenmerk IN13.03696
■ ' DERLAMD-MIDDEN

Uw kenmerk 1000245/1000246/1000265
Datum 20 juli 2013 0 e AUG 2013

Bijlage(n) 0
Pagina 1/4

__

Postbus 30071 6803 AB ARNHEM

R. Zenger
Nachtwachtlaan 114
1058 ED Amsterdam

Onderwerp Beslui t Wob

Geachte heer Zenger

Op 13juni2013werden uw verzoeken van 12 juni 2013 ontvangen. In deze brieven onder de
nummers 1000245, 1000246 en 1000265 verzoekt u op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob) om informatie met betrekking tot de inzet van het Raven mini-UAV (Unmanned
Aerial Vehicle) systeem door de politie Oost-Nederland, district Gelderland-Midden in 2011,
2012 en 2013. Bij brief van 9 juli 3013 is de ontvangst van uw brieven aan u bevestigd en is
tevens de beslistermijn op het verzoek met vier weken verdaagd. Hierbij ontvangt u mijn besluit
op uw verzoeken van 12 juni 2013.

Overweqinq
Het uitgangspunt van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) is dat er, in het belang van een
goede en democratische bestuursvoering, voor degene die om informatie vraagt een recht op
openbaarmaking van de informatie bestaat. Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de
gevraagd informatie achterwege laten wanneer zich een of meer van de in de artikelen 10 en 11
van de wet genoemde uitzonderingsgronden of beperkingen voordoen.

1. Documenten
Uit inventarisatie is gebleken dat er een aantal documenten berusten bij het district Gelderland-
Midden van de politie Oost-Nederland aangaande de door u in de verzoeken genoemde
bestuurlijke aangelegenheid. Hieronder treft u een overzicht aan van de documenten aangaande
de inzet van het Raven UAV systeem door de Politie Oost-Nederland, district Gelderland-
Midden. Van deze documenten, zal ik per document aangeven of dit openbaar gemaakt wordt.
Indien bepaalde (onderdelen van) documenten niet openbaar worden gemaakt, zal ik
gemotiveerd aangeven op grond van welke bepaling van de Wob dit geschiedt.

1 .Standaard aanvraagformulier externe bijstand Defensie week 47 2011
(aanvraagformulier Raven UAV)

2.Standaard aanvraagformulier externe bijstand defensie week 44 2012 t/m week 51 2013
(aanvraagformulier Raven UAV)

3. Mailing omtrent resultaten inzet Raven UAV;
4. Evaluatie gebruik Raven UAV.
5. Verslag vragen gemeenteraad en tweede kamer (openbaar).

Voor zover de documenten namen en directe contactgegevens van ambtenaren bevatten,
worden deze geanonimiseerd. Ambtenaren kunnen bij beroepsmatig functioneren slechts
beperkt een beroep doen op het belang de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

« waaKzaam en clienstbaar»










