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PROCES-VERBAAL
Ik, verbalisant, werkzaam bij de van de politie Rotterdam-Rijnmond, verklaar
het navolgende:
Op zondag 2 april 2012 omstreeks 19:00 uur, was ik, verbalisant
belast met een districtelijke actie gericht tegen voertuigcriminaliteit. Deze
actie was gepland van zondag 2 april 2012 19:00 uur tot maandag 3 april
2012 04:00 uur.
Deze actie was een actie welke deels repressief en deels preventief
ingedeeld was. Aan deze actie werkten ook diverse partners mee, te weten,
Stadstoezicht, Trigion en Defensie afdeling Koninklijke Landmacht.
De Koninklijke Landmacht was aanwezig met een zogenaamd Unmanned Air
Vehicle, afgekort UAV vliegtuig.
Ikzal hem in het vervolg van dit proces-verbaal UAV vliegtuig noemen.
Het UAV vliegtuig was voorzien van een elektronische motor, welke ongeveer
een uur kon vliegen per accu. Na dit uur werd het UAV vliegtuig teruggehaald
en werd de accu verwisseld.
Dit vliegtuig was voorzien van een warmtecamera waarmee onopvallend
objecten en bewegingen van personen kunnen worden waargenomen vanuit
de lucht.
Ik, verbalisant hoorde, van personeel van de Koninklijke
Landmacht, dat dit vliegtuigje op ongeveer 660 voet vloog, dat is ongeveer
220 meter hoogte. Er waren drie personeelsleden van de Koninklijke
Landmacht aanwezig, welke de het UAV vliegtuig om beurten zouden
bedienen.
Ik, verbalisant was belast met het live uitkijken van de
camerabeelden en het aansturen van politie eenheden op de grond.
Ik, verbalisantf was geplaatst in een vrachtwagen, welke was
ingericht voor het uitkijken en besturen van het UAV vliegtuig. Deze
vrachtwagen was geplaatst op een braakliggend terrein gelegen tussen de
Gustoweg en de Marconistraat. Deze plek is uitgekozen omdat daar het UAV
vliegtuig kon landen en gelanceerd kon worden. Dit gebied rondom de
Gustoweg en Marconistraat is havengebied.
Op maandag 3 april, omstreeks 01:00 uur werd het UAV vliegtuig
binnengehaald voor een wisseling van de accu. Ik zag dat het UAV vliegtuig
landde en voorzien werd van een nieuwe accu. Ik, verbalisant [ \ zag

