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Samenleving 
1031349 
artikel 38 vragen betreffende de inzet van Drones 

Geachte heer van Tol, geachte leden van de fractie van D66, 

Naar aanleiding van de door u gestelde vragen over de inzet van Drones berichten wij u het volgende: 

1. Kunt u bevestigen dat er onbemande vliegtuigjes (drones) zijn ingezet boven Soest en/of 

Soesterberg, en zo ja, met welk doel? 

Antwoord: Ja dit kunnen wij bevestigen. De drone is ingezet boven het Zeisterspoor ten behoeve van een 

verkeerscontrole. De politie van Soest heeft hierbij op de grond ondersteuning geboden. 

2. Zijn de drones ingezet boven Soest voor heterdaadkracht en ondersteuning van de effectieve 

inzet van de politie op de grond? Indien dat het geval is, hoe verhoudt zich dat tot het 

strafrechtelijk doeleinde van de opsporing én hoe verhoudt zich dat tot de bestuurlijke 

bevoegdheid ten aanzien van de handhaving van de openbare orde? 

Antwoord: Nee, de drone is ingezet voor een verkeerscontrole, op initiatief van de KMAR. 

3. Beschikten de drones die boven Soest werden ingezet over apparatuur die de drones in staat 

stelden om ook op niet-openbare plaatsen - huiskamers of tuinen- te fi lmen, zoals bijvoorbeeld 

infrarood-camera's? 

Antwoord:De beelden van een drone te vergelijken zijn met de beelden van een warmtebeeld-camera: 

men ziet vlekken en bewegingen, maar geen herkenbare personen of anderszins privacygevoelige 

informatie. Ook worden de beelden niet opgeslagen, maar real-time uitgekeken door een specialist van 

defensie die op basis daarvan de politie aanstuurt. 

4. Wat gebeurt er met de gemaakte opnames en hoe is de privacy van de inwoners van Soest op 

hun eigen terrein en in hun eigen woning gewaarborgd? Hoe is het toezicht daarop geregeld en 

welke (wettelijke) regelingen zijn daarop van toepassing? 
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Antwoord: er is geen sprake van opnames. Ook worden de beelden niet opgeslagen, maar real-time 

uitgekeken door een specialist van defensie die op basis daarvan de politie aanstuurt. 

5. Welke redenering is gevolgd om te concluderen dat met de inzet van drones sprake is van 

redelijkheid en proportionaliteit tussen het doel en de gevolgen voor de privacy van de inwoners 

van Soest? 

Antwoord: de drone heeft niet boven bewoond gebied gevlogen. 

6. Wie heeft verzocht om de inzet van drones boven Soesterberg? 

Antwoord: De inzet was een initiatief van de KMAR. 

7. Is de inzet van de drones boven Soesterberg aan de orde geweest tijdens een driehoeksoverleg of 

een VRU overleg? Zo ja, was de burgemeester bij dat overleg aanwezig? 

Antwoord: Nee dit is niet geagendeerd. Het is een zelfstandige actie van de KMAR geweest.. 

8. Wanneer was het College op de hoogte van de inzet van drones boven Soesterberg? 

Antwoord: Het college was niet op de hoogte van deze inzet.. 

9. Wanneer achtte het College het beste moment om de Raad te informeren over dit (landelijk) 

controversiële onderwerp? 

Antwoord: Het college was niet op de hoogte van de inzet en daarmee is van het kunnen informeren van 

de Raad ook geen sprake geweest. 
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10. Is het College zelf voornemens, of krijgt het signalen dat andere partijen voornemens zijn om 

drones vaker in te zetten boven Soest of Soesterberg? 

Antwoord: er zijn geen signalen over het inzetten van drones boven Soest of Soesterberg, noch heeft het 

college zelf dat voornemen, of überhaupt de mogelijkheid om drones in te zetten. 

11. Drones zijn militair materieel. Heeft het College een mening over de inzet van militair materieel in 

Soest, hetzij om het strafrechtelijke doeleinde van opsporing, hetzij om het handhaven van de 

openbare orde? 

Antwoord: het inzetten van militair materieel voor opsporing en handhaving is geen besluit om 

lichtvaardig te nemen. Wanneer de situatie zich aandient dat het college hierover dient te besluiten, dan 

doet zij dat op basis van volledige informatie door de betrokken partijen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Soest, . 
de secretaris, de burgemeester, l 'o 


