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Onderwerp: 

Inzet drone jaarwisseling 2016/2017 

Kennisnemen van: 

Het feit dat de politie en gemeente tijdens de jaarwisseling 2016/2017 ondersteund worden door Defensie 
ten behoeve van het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Defensie stelt een drone met 
infraroodbeeld ter beschikking die ingezet kunnen worden op het moment dat zich ongeregeldheden 
voordoen om de politie te helpen snel een helder beeld van de situatie te krijgen. 

Inleiding: 

In 2013 is tijdens de Nacht van Woerden en de Koeienmarkt flexibel cameratoezicht ingezet om snel te 
kunnen interveniëren in geval van ongeregeldheden. Uit de evaluatie bleek dat het cameratoezicht door 
betrokkenen als een meerwaarde werd ervaren doordat vanuit een regiekamer snelle interventies ingezet 
konden worden. Eenzelfde situatie doet zich nu voor rondom de jaarwisseling. 

De jaarwisseling 2015/2016 is erg onrustig verlopen, waarbij zich meerdere verstoringen van de openbare 
orde en veiligheid hebben voorgedaan. Er zijn meerdere autobranden gesticht en vernielingen aangericht. 
Naar aanleiding van dit gegeven zijn politie en gemeente een pilot gestart waarin burgers in direct contact 
staan met politie, door gebruik te maken van reeds bestaande buurtwhatsappgroepen. De inwoners van 
Woerden vormen hiermee extra 'oren en ogen' voor de politie, zoals hier ook gebruik van wordt gemaakt 
met Burgernetmeldingen of een Amber Alert. Gedurende de komende jaarwisseling zal de politie de 
buurtwhatsappgroepen in een aparte regiekamer constant monitoren zodat zij snel kunnen handelen 
wanneer ergens een 'hotspot' van meldingen ontstaat. Op donderdag 22 december heeft de politie een 
oefening met deze buurtwhatsappgroepen gehouden, waaruit bleek dat dit een zeer effectief middel is. De 
inwoners reageren snel op meldingen en informatie wordt snel en goed met de politie gedeeld. 

In aanvulling op dit project wordt de gemeente ondersteund door Defensie, welke een drone met 
infraroodcamera ter beschikking stelt. Wanneer een 'hotspot' ontstaat kan deze drone snel worden 
opgelaten om zo snel een overzichtelijk beeld van de situatie te creëren. De politie kan mede op basis van 
dit beeld bepalen hoe de capaciteit het beste kan worden ingezet. 

Deze beelden worden slechts gebruikt ter ondersteuning van het handhaven van de openbare orde en 
veiligheid. De beelden worden expliciet niet gebruikt voor strafrechtelijke doeleinden. De beelden worden 
van grote hoogte gemaakt met een infraroodcamera, waardoor op geen enkele wijze specifieke 
persoonsgegevens worden gegenereerd. 

Kernboodschap: 

De politie en gemeente worden tijdens de jaarwisseling 2016/2017 in een pilotproject met 
buurtwhatsappgroepen ondersteund door Defensie, met de mogelijkheid een drone beelden te laten maken 
van een plaats incident op basis waarvan de politie capaciteit gericht kan inzetten. Deze beelden genereren 



op geen enkele wijze persoonsgegevens en worden expliciet niet gebruikt voor strafrechtelijke doeleinden. 

Vervolg: 

Wanneer de jaarwisseling 2016/2017 gepasseerd is zal de gemeente in samenwerking met politie en 
Defensie evalueren hoe de bijstand verlopen is. De uitkomsten van deze evaluatie worden de 
gemeenteraad toegezonden. 
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