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Geachte heer Zenger,

Het door u ingediende verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob)
is op 13 juni 2013 doorde politie-eenheid Rotterdam ontvangen en gezien de omvang op 10
juli 2013 op grond van artikel 6 lid 2 van de Wob verdaagd.

Samenvatting van uw verzoek
Op grond van de Wob vraagt u om alle documenten die betrekking hebben op de inzet van
onbemande vliegtuigjes (Raven UA-systeem) van het Nederlandse leger boven het luchtruim
van de eenheid Rotterdam, in de periode eind maart en begin april 2012. Het gaat u daarbij
om documenten die iets zeggen over het doel, de duur en de effectiviteit van de inzet en de
rechtsgrond waarop de inzet is gebaseerd. Verder verzoekt u inzage in het aanvraagformulier
voor bijstand- of steunverlening.

Kader
Op grond van artikel 3 lid 1 Wob kan een ieder om informatie verzoeken over een bestuurlijke
aangelegenheid die is neergelegd in documenten. Een zodanig verzoek wordt in beginsel
binnen vier weken afgehandeld. Het begrip documenten dient ruim uitgelegd te worden, maar
reikt niet zover dat er een vergaarplicht op mij rust om documenten te vervaardigen ten
behoeve van een Wob-verzoek.

Besluit
Op grond van de Wob besluit ik de door u gevraagde informatie te verstrekken voor zover
deze informatie aanwezig is binnen deze eenheid. In totaal beslaat de gevraagde informatie
16 pagina's waarvan een aantal van 13 pagina's aan u wordt verstrekt, bestaande uit
correspondentie tussen de politieambtenaren die bij de inzet betrokken waren, een opgemaakt
joumaal en een proces-verbaal van bevindingen met betrekking tot het neerstorten van het
vliegtuigje. Het standaard aanvraagformulier externe bijstand defensie en een fax van het
Ministerie van Defensie aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie met betrekking tot de
gevraagde militaire bijstand worden niet aan u verstrekt op grond van artikel 10, lid 2 sub c
van de Wob, omdat het hier gaat om strategische en tactische informatie.
Volledigheidshalve merk ik hierbij op dat in diverse documentatie wordt verwezen naar
onderliggende documenten. Deze zijn echter niet meer binnen de eenheid voorhanden.
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