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:Qp.gri?r.d van welke wet o* regeliog

Art. 59 van de Politiewet 1993, Handhaving van de openbare orde en veiligheid

Vanwege het bevoegd gezag

Burgemeester

Reden van de aanvraag

Op zondag 14 oktober 2012 wordt in de gerneenten Groningen en Haren de jaarlijkse 4
Mijl Loop (ref. www.4mijl.nl) gehouden. Dit is een loopwedstrijd tussen het centrum
van Haren (start) en het centrum van Groningen (finish). Het sportevenement trekt
maxlmaal 20.000 lopers en naar verwachting meer dan 100,000 bezoekers. Door deze
aantallen deelnemers en bezoekers zijn er op het gebied van bereikbaarheld,
overcrowding en brand risico's. Om een goed beeld te kunnen vormen van deze
mensenmassa en -stromen is het onder andere noodzakelijk dat de Politie hiervan een
totaaibeeld kan vormen vanuit de iucht naast de vaste camera's op start- en
finishlocatie. Deze beelden werden bij vorige edities weleens uitgevoerd door de
helikopter van de Luchtvaartpolitie. Er zijn een aantal zwaarwegende bezwaren om
geen helikopter boven dichtbewoond gebied te iaten vliegen, onder andere:
- geiuidsoverlast voor deelnemers, bezoekers en omwonenden;
- door het geluld van de helikopter kan er ongewenste neveneffect onstaan zoals
paniek en/of onrust onder deelnemers/bezoekers;
- beperkingen helikopter van netto vlleguren i.v.m. brandstofgebruik;
- risico met betrekking tot het vliegen met helikopters boven stedelijk gebied.

Te yerwachten taak/opdracht

Soort van gevraagde bijstand

Luchtwaarnemlngscapaciteit met beperkt risico en lage overlast aan de Politie leveren.
Doe! is om vanuit de iucht permanent de mensenmassa en -stromen tijdens de 4 Mijl
Loop van Groningen van nabij waar te nemen om zodoende doelmatig preventief of in
geval van een Incident crowd management en control toe te kunnen passen,
Personeel en materieel

Aarci van gevraagde bijstand

Raven minl-UAV (Unmanned Aerial Vehicle) systeem inclusief bemannlng.

(per$orw»el en/of materieel)

fspedficereft op aantaf of eeoheden)

Aanvang: zondag 14 oktober 13:00
Einde; zondag 14 oktober 17:00
Tussen 13:00 en 17:00 dient Raven In de Iucht waar te nemen, deze tijdsduur is dus
exduslef relstijd, op- eri afbouw systeem e.d.
Raven bemannlng wordt onder bevel gesteld van de Regionale Politie Groningen.

TJjd/data

Dienstverband
i v»n toepawfnj, bewapenlrtg)

:persoon

rarptei tret!

Geen bijzonderheden v.vv.b. kleding (drganleke kleding eenheid), ongewapend
optreden.
Lultenant ter zee der eerste klasse ^ '" "
Offldcr Veiligheidsregio Groningen, Ministerie van Defensie
Nader te bepalen in overteg tussen Politie en Raven bemannlng.
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Projectte^m evenement, videovyaarneming op de grond, commandopost
Natferte bepalen

