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Bij een Raven-mzet
spelen diverse factoren 17

In januari werd er intensief gezocht naar een ver
miste schaatser op de Nieuwkoopse Plassen. Een
zoektocht die helaas eindigde met de vondst van
zijn stoffelijk overschot. Er werd gezocht door
brandweer, politie en vrijwilligers die plaatselijk
goed bekend zijn; samen met een heel bijzondere
deelnemer: een Raven van de Koninklijke Land-
macht. Rood ging langs bij majoor Hans Lenten,
de militair adviseur van Defensie bij onze veilig
heidsregio, en vroeg of we die Ravens vaker zullen
tegenkomen en waarom er eigenlijk een land-
machtofficier op een brandweerkazerne werkt?

Om met het laatste te beginnen: sinds de invoering van de
Wet op de Veiligheidsregio's is er bij iedere regio een militair
adviseur gestationeerd. Hans: "Tot mijn taken behoren het
meehelpen organiseren van multidisciplinaire oefeningen,
het meedenken bij planvorming, maar ook daadwerkelijk
aansluiten in een Regionaal Operationeel Team eri van
daaruit bezien op welke wijze Defensie kan ondersteunen
bij een grote ramp of calamiteit. Daarnaast ben ik het eerste
aanspreekpunt voor alle defensiegerelateerde vragen binnen
Veiligheidsregio Hollands Midden,"

Gewenst effect
"Een belangrijk deel van mijn werk betreft het inzetten van
defensiecapaeiteiten voor onze civiele partners. Het zou heel
goed kunnen dat onze Ravens vaker zullen worden ingezet.
Het werkt alleen niet zo dat elke Officier van Dienst of
Hoofdoffioier van Dienst bij een inzet kan roepen: 'Doe mij
nu maar zo'n vliegtuig'. Van belang is dat men in de vraag
formuleert wat het gewenste effect is. Defensie bepaalt welk
middel wordt ingezet om dit effect te kunnen behalen. Bij
de Raven spelen er diverse factoren voor een toekenning
bij een inzet. Met name de juridische aspecten moeten goed
geregeld zijn. Voordat een Raven mag worden ingezet, heb
ben juristen gekeken naar nut en noodzaak. Ook de lucht-
vaartautoriteiten moeten toestemming geven."
Bij een acute noodzaak is het wel mogelijkhet grootste deel
van deze procedure zeer snel te doorlopen. "In het geval van
de vermiste schaatser was dat natuurlijk zo. Dan kan een
burgemeester om een Raven-inzet vragen. We hebben
een piketorganisatie, zodat er 24 uur per dag een Officier
van Dienst Defensie bereikbaar is en meestal kunnen we
dan erg snel operationeel zijn.

Groot zoekgebied
In Nieuwkoop is Defensie vanuit het Commando Plaats Inci
dent benaderd voor ondersteuning. Het nut van luchtverken-
ning was snel duidelijk, maar de politiehelikopter kon niet
vliegen vanwege slechte weersomstandigheden. Hans: "Het
gewenste effect was om vanuit de lucht zo effectief mogelijk
een groot gebied af te zoeken. Defensie heeft in dit specifieke
geval de Raven bescbikbaar gesteld. Overigens heeft Defensie
meerdere middelen die ingezet kunnen worden, maar uiter-
aard is dit afhahkelijk van het gewenste effect."
In het geval van een schaatser zou je ook kunnen denken
aan een Remotely Operated Vehicle (ROV), een onderwater-
robot die op afstand kan worden bestuurd. Hans: "Naar
aanleiding van doze case heb ik die optie aangedragen
binnen Defensie, met het verzoek om te bezien of dit soort
specifieke middelen tijdens de wintermaanden ook niet op
een soort piketfunctie gereed kunnen staan." •?'

een zogenaamde 'drone', van 91 centimeter lang en een
spanwijdte van 137 centimeter. Aangedreven door een
elektromotor en uitgerust met meerdere camera's wordt
de Raven door het leger gebruikt als verkenningsmiddel.
Een Raven vliegt op ongeveer 300 meter hoogte, heeft
een bereik van tien kilometer en kan zestig minuten in de
lucht blijven voordat er nieuwe accu's in moeten. De meeste
teams zetten meerdere toestellen in (Defensie heeft er 72)
zodat een onafgebroken inzet mogelijk is. Justitie was de
eerste 'derde parti]' die het nut van zo'n vliegtuigje inzag
vooreigen ddelen. Ze zijn bijvoorbeeld ingezet om inbraak-
golven te bestrijden en om vermiste personen op te sporen.
Meer informatie over de Raven is na te lezen op
www.defensie.nl/landmacht/materieel/vliegtuigen/
onbemande_vliegtuigen/raven_uav
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