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Utrecht
Het College van ProcureursGeneraal

Militaire bijstand in het kader van strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, art. 59

Op grand van welke wet of regeling

Pol. wet

Vanwege het bevoegd gezag

Officier van Justitie van het parket Utrecht-lelystad

Reden van de aanvraag

BETREFT; VERLENGING VAN EEN WEEK INZET RAVENTEAM (23 t/m 27 juli 2012)

uit naar een mogelijk op handen zijnde overval op het gelddepot I
van een voorverkenning door onbekende personenop 19 juni 2012, die zekeri uur op hetdakronddegeiasiuis neDDen
geobserveerd) en aanleiding om aan te nemen dat binnen korte tijd het betreffende gelddepot doelwit wordt van een
overval. De laatste jaren kent Nederland een aantal overvallen/kraken od eelddeDOts (Rotterdam. Amsterdam
Nieuwegein).
....

'ijn

AANVULLING:
Inmiddels wordt het Raventeam sinds 9 juli 2012 operationeel ingezet ten behoeve van bovengenoemde interventie
voor een periode van 2 weken. Door de inzet van de Raven is er een totaaloverzichtin de controle gecreeerd. De raven is
complementair gebleken aan de inzet van de overige interventiemiddelen en hierdoor is de kans op een eventuele
succesvolle interventie vergroot.
De interventie-post zal tot en met vrijdag 27 juli 2012 worden gehandhaafd en daarna zal de observatie worden
beeindigd. Gezien de aanmerkelijke bijdrage van de Raven hierin wordt verzocht om de inzet van de Raven met een week
te verlengen en wel tot en met vrijdag 27 juli 2012
Te verwachten taak/opdracht

Het ipwrpn van live warmtebeeld-beelden aan de interventie-post vanwaaruit wordt geobserveerd.

Soort van gevraagde Bijstand

inzet raventeam

(personee! en/of materieel

Aard van gevraagde Bijstand

i UAV raventeam om te vliegen boven industrieel gebied.

(specificeren op aantal of eenheden)

Tijd/data

verlenging inzet; maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 22:00 - 02:00 operationeel in de lucht voor
duurvan 1 weekbeginnendez3 juli t/m 27 juli.
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