4

Organisatieonderdeel Midden Nederland
Bestuurondersteuning
Behandeld doo
Functie Wob-coordinator
Bezoekadres Kroonstraat 25
3511 RC Utrecht
Telefoon 0900-8844
E-mail info@flevoland.politie.nl

LITIE

Retouradres: Postbus 8300, 3503 RH Utrecht

Ons kenmerk PF13.15526
Uw kenmerk
Datum 22 juli 2013
Bijiage(n) Gegevens Wob-verzoek
Pagina 1/3

R. Zenger
Nachtwachtlaan 114
1058 ED AMSTERDAM

Onderwerp Besluit Wob-verzoek Drones Midden Nederland

Geachte heer Zenger,
Op 13 juni 2013 heb ik uw 9 Wob-verzoeken ontvangen, waarin u informatie vraagt
over de inzet van Drones boven diverse locaties binnen de politie-eenheid Midden
Nederland. Ik heb uw verzoeken bij brief van 25 juni 2103 verdaagd.
Behandeling
Omdat uw 9 Wob-verzoeken gelijkluidend zijn (behalve de locatie, de periode en het
Staatscourantnummer), voeg ik uw verzoeken in dit besluit samen. Ik ga per
Staatscourantnummer en het kenmerk van uw verzoek op uw verzoeken in, naast de
toelichting in het algemeen.
In een eerder stadium heeft u een Wob-verzoek ingediend met betrekking tot de inzet
van drones boven Almere. Hierop heb ik een besluit genomen waartegen u in bezwaar
bent gegaan. Tijdens de hoorzitting heeft u het bezwaar toegelicht en ik houd hier
rekening mee in dit besluit.
Toelichting
De inzetten van de Drones die u aanhaalt in uw Wob-verzoeken, zijn openbaar
gemaakt in de tevens door u aangehaalde beschikkingen tot installing van een
bijzonder luchtverkeersgebied in de Staatscourant. Deze beschikkingen komen voort
uit de meldingen die daartoe worden gedaan (de zogeheten NOTAM die vervolgens
wordt gepubliceerd in de Staatscourant).
In de beschikkingen treft u reeds de periode en het gebied van inzet aan. Eveneens is
aangegeven op welke wettelijke grondslag dit is gebeurd. De reden waarom van dit
middel gebruik wordt gemaakt en de afwegingen die daarbij zijn gemaakt, maak ik niet
geheel openbaar. Die informatie die ziet op de werkwijze / tactiek en daarmee in de
toekomst het belang van een effectieve opsporing en handhaving, verstrek ik niet. Ik
acht de bescherming van deze belangen van zwaarder gewicht dan het belang van
openbaarheid. Om die reden worden de genoemde beschikkingen overigens ook pas
achteraf gepubliceerd.
Van de inzetten boven Amersfoort is een evaluatierapport opgemaakt. Dit rapport
waarvan ik u een deel verstrek dat ziet op de inzet van de drones, is opgesteld aan de
hand van een project dat is gestart vanwege de vele inbraken die plaatsvonden in
(gebieden van) Amersfoort. De drones die daarbij zijn gebruikt droegen een
thermische camera die warmtebeelden afgaf. Verder bevatte het project meer
tactieken die gelijk met de inzet van de drones zijn gehanteerd. De naam van de
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