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Onder verwijzing naar uw bericht van iq oktober jl. met kenmerk 2012-101
bevestig ik hlerbij dat Defensie akkoord gaat met het verlenen van bijstand ex art
59 van de Politiewet 1993 ten behoeve van de handhaving van de openbare orde
in verband met de '4 mijl van Groningen', De bijstand behelst concreet:
■ Inzet van een Raven-UM met bemannlng in Groningen op 14 oktober
2012 van 13.00u-17.oou (excluslef relstijd).
De gevraagde bijstand wordt uitgevoerd onder de volgende voorwaarden en
voorbehouden;
De Burgerneester heeft het gezag over de inzet en is uit dien hoofde
verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de Inzet en
voor het te ontvangen beeldmateriaal,
Daadwerkelijke Inzet mag eerst plaatsvinden nadat door AOC Nieuw Milligen een
Notice to Airmen (NOTAM) is uitgegeven. De commandant van het Raven-team
ter plaatse, stelt voorafgaand aan elke inzet het AOC op de hoogte en draagt
ervoor zorg dat er eerst na afgeven van de NOTAM wordt aangovangen met
vliegen.
De Militaire Lgchtvaartautorlteit zal -in overleg met de Inspectie Verkeer en
Waterstaat- zorgdragen voor afkondlglng van bljzonder luchtverkeersgebied
(BVG) per beschikking in de Staatscourant.
Daadwerkelijke inzet van de UAV's zal eerst plaatsvinden na toestemming van de
Militaire Luchtvaartautoriteit.
Voor wat betreft een juiste uitvoering van de inzet van de UAV's, is de
commandant van het Raven - team verantwoordelijk vQor de veiligheid van
personeel en materieel.
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