♦

LITIE

Onderdeel Politie Den Haag
Behandeld
B. van der Els De heer R. Zenger
Postadres
Postbus
264
Nachtwachtlaan
11 4
2501
CG
Den
Haag
1058
ED
AMSTERDAM
Bezoekadres Burgemeester Patijnlaan 35
2585 BG Den Haag
Telefoon
Fax
Datum 10 juli 2013
Onderwerp Wob-verzoek inzake inzet drones boven de Nieuwkoopse Plassen
Ons kenmerk 13-09541
Uw kenmerk 1000264

Geachte heer Zenger,
Bij brief van 12 juni 2013, ontvangen op 13 juni 2013, heeft u op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) bij de politie Den Haag een verzoek om informatie ingediend
met betrekking tot bovengenoemd onderwerp.
In uw brief verwijst u naar een publicatie in de Staatscourant waaruit blijkt dat op 21 januari
2013 het luchtruim boven de Nieuwkoopse Plassen was afgesloten ten behoeve van vluchten
met het Raven UA-systeem in het kadf-r van bijstandverlening aan de regiopolitie. U heeft
aangegeven alle documenten te willen ontvangen random de inzet van de onbemande
vliegtuigjes van het Nederlandse leger. Het gaat daarbij om documenten die iets zeggen over
het doel, de duur en de effectiviteit van de inzet en de rechtsgrond waarop deze is gebaseerd.
Het is mij bekend dat de inzet van drones uw interesse heeft en dat u kritisch staat tegenover
het gebruik van drones in het kader van opsporing en observatie. De onderhavige inzet was
gericht op het vinden van een vermiste schaatser, in de hoop diens leven te kunnen redden.
Dit is op 27 juni 2013 telefonisch aan u medegedeeld door een van mijn medewerkers. In het
telefoongesprek gaf u echter aan het door u ingediende verzoek te handhaven.
Aanweziqe documenten
Bij het voormalig politiekorps Hollands-Midden berusten de volgende documenten, die geheel
of ten dele onder de reikwijdte van uw verzoek vallen.
1. "Bij een Raven-inzet spelen diverse factoren", artikel in Rood, juni 2013.
2. Mutatierapport PL1631 2013010583-1
3. Proces-verbaal relaas PL1631 2013010583-2
4. Het aanvraagformulier militaire steunverlening openbaar belang.
Document 1 zal volledig openbaar worden gemaakt. Voor zover in de documenten 2 tot en
met 4 passages onleesbaar zijn gemaakt, zal dat hieronder worden gemotiveerd. Uit de
openbaar te maken informatie blijkt dat de Raven werd ingezet omdat de politiehelikopter
vanwege de weersomstandigheden niet kon vliegen.
In het mutatierapport (document 2) en het proces-verbaal relaas (document 3) is verslag
gedaan van de zoektocht naar de vermiste schaatser, waarbij de politie nauw samenwerkte
met de brandweer. Voor zover de in de zojuist bedoelde documenten opgenomen informatie
geen betrekking heeft op de inzet van de Raven, valt die informatie buiten de strekking van uw
verzoek en wordt die informatie om die reden niet openbaar gemaakt. Dat geldt ook ten
aanzien van de in de stukken met naam en kledingnummer genoemde verbalisanten.
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