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Per aangetekende post

• De heer R. Zenger
Nachtwachtlaan 114
1058 ED AMSTERDAM

> Geachte heer Zenger,

Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 12 juni 2013 (ontvangen per post op 13 juni 2013),
waarin u kort samengevat op grond van de Wet openbaar bestuur (hierna: Wob) vraagt om
informatie rondom de inzet van het Raven mini UAV (Unmanned Aerial Vehicle) systeem op
14 oktober 2012 in het luchtruim boven en ten zuidoosten van Groningen, bericht ik u als
volgt.

1 . I n l e i d i n g
Op de eerste plaats bied ik u mijn oprechte excuses aan dat u eerst nu antwoord van mij
krijgt. Uw brief is in vergetelheid geraakt vanwege een eerder soortgelijk verzoek van u
betreffende de inzet van het Raven mini UAV systeem te Harlingen dat door de korpsstaf
werd beantwoord. Dat was ook reden dat u ten onrechte geen gebruikelijke
ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Gelukkig heeft u wel binnen de termijn van acht weken
(vier weken met een eventuele verlenging van nogmaals maximaal vier weken op grond van
artikel 6 lid 2 van de Wob) antwoord op uw vraagstelling gekregen.

2 . U w v e r z o e k
In uw Wob-verzoek vraagt u om informatie rondom de inzet van het mini Raven UAV systeem
op 14 oktober 2012 in het luchtruim boven en ten zuidoosten van Groningen. Met name
vraagt u naar het doel, de duur, de effectiviteit en de rechtsgrond van de inzet. Ten slotte
vraagt u om het aanvraagformulier voor bijstand- of steunverlening openbaar te maken.

3. Toepassel i jke regelgeving
Ingevolge artikel 1, aanhef en onder a, Wob wordt onder document verstaan een bij een
bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat.

Ingevolge artikel 3, eerste lid, Wob, kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in
documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een
onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.

Ingevolge artikel 10, tweede lid, Wob, blijft het verstrekken van informatie ingevolge deze wet
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
(•••);
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;

« waai<zaam en dienstbaar»








