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Datum
Onderwerp Beslissing op uw Wob-verzoek

Onze referentie
BS2015014690

Bijlagen
19

Geachte heer Van Amersfoort,
Op 10 juni 2015 heeft u bij mijn ministerie een drietal verzoeken ingediend als
bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna
Wob). Deze 3 verzoeken richten zich in den brede op de inzet van Defensie rond
Koningsdag op 27 april 2015 in Dordrecht. Met u is afgesproken dat deze
verzoeken als een verzoek zullen worden bezien, gericht op de inzet van Defensie
op Koningsdag van 27 april 2015.

Bij beantwoording datum,
onze referentie en onderwerp
vermelden.

Op grond van artikel 58 van de Politiewet 2012 kan bijstand worden verleend aan
de politie door andere delen van de krijgsmacht dan de Koninklijke
Marechaussee. De burgemeester van Dordrecht heeft in het kader van de
handhaving van de openbare orde militaire bijstand aangevraagd. In het schema
hieronder is aangegeven welke bijstand er is gevraagd en geleverd op en rond
Koningsdag 2015. De procedures voor de aanvraag van bijstand kunt u
terugvinden op https://www.nctv.nlionderwerpen/crisisbeheersing/operationelecoordinatie/bijstand/. Deze procedures zijn openbaar.

Militaire Bijstand, PW2012, art 58
00V

26-04-

26-04-

2015

2015

EODD die stand-by wordt gehouden in

3 militairen

Gemeente Dordrecht

2 militairen

Gemeente Dordrecht

4 militairen

Gemeente Dordrecht

Dordrecht om direct te kunnen ingrijpen bij
het mogelijk aantreffen van verdachte
objecten door de DDG of politie tijdens de
pre-bom-check op 26 april

Militaire Bijstand, PW2012, art 58
00V

27-04-

27-04-

2015

2015

EODD die stand-by wordt gehouden in
Dordrecht om direct te kunnen ingrijpen bij
het mogelijk aantreffen van verdachte
objecten door de DDG of politie tijdens de
pre-bom-check op 26 april

Militaire Bijstand, PW2012, art 58
00V

26-04-

27-04-

2015

2015

Uitvoeren van een pre-bomb-check in
Dordrecht ter voorbereiding van het
bezoek van de Koninklijke Familie c.s. op
Koningsdag 2015.

Documenten
Ten grondslag aan deze inzet van militaire bijstand ligt het verzoek van de
burgemeester van Dordrecht via het Landelijk Operationeel Coordinatie Centrum
(LOCC) te Driebergen (onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) op
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grond van artikel 58 van de politiewet. Het LOCC dient, na capaciteitscheck bij de
Nationale Politie, namens de minister van Veiligheid en Justitie een verzoek om
militaire bijstand in bij het ministerie van Defensie. Binnen het ministerie van
Defensie stelt de piketfunctionaris van de Directie Juridische Zaken zeker dat het
bevoegd gezag het verzoek ondersteunt. Ook wint hij advies in bij de Directie
Operaties van de Defensiestaf over de beschikbaarheid van de gevraagde
capaciteit en de vraag of de inzet operationeel uitvoerbaar is. Bezien wordt of de
capaciteit van de politie in redelijkheid is uitgeput (kwantitatief of kwalitatief), de
veiligheid van het in te zetten personeel geborgd is, of de inzet ongewapend of
gewapend dient plaats te vinden, of de benodigde machtigingen van het bevoegd
gezag voorhanden zijn en of aan het in te zetten personeel de juiste (gewelds-)
instructies zijn verstrekt. De instemming met een verzoek om militaire bijstand
op grond van de politiewet 2012 is door de minister van Defensie gemandateerd
aan de Directeur Juridische Zaken.
De verzoeken van de burgemeester van Dordrecht, de verzoeken van het LOCC,
de interne defensie afstemming en de instemming met de verzoeken door de
Directeur Juridische Zaken zijn neergelegd in documenten die u hierbij aantreft.
Voor de uitvoering van deze inzet stelt de Commandant Luchtmobiele Brigade een
operatiebevel op waarin de achtergrond van de inzet is beschreven en waarin de
opdracht en de uitvoering daarvan in de militaire lijn staat. Dit operatiebevel treft
u hierbij aan.
In vorengenoemde documenten zijn op grond van artikel 10, tweede lid, onder e,
van de Wob (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) de persoonsgegevens
van medewerkers onleesbaar gemaakt. Ik ben van oordeel dat het belang van
privacy in die gevallen zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd.
Hoogachtend,
De Minister van Defensie
voor deze
De Secretaris-generaal,

Drs. E.S.M. Akerboom

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen bij de
Minister van Defensie. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan DienstenCentrum Juridische
Dienstverlening, Commissie advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het
bezwaarschrift moat zijn ondertekend, een dagtekening bevatten en van de naam en het adres van de
indiener zijn voorzien. Uit het bezwaarschrift moet duidelijk blijken tegen vvelk besluit an op welke
gronden bezwaar wordt gemaakt.
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linisterie van Veiligheid en Justitie

Datum aanvraag
12-02-2015
Naam en afdeling van debijstand vragende politie-eenheid
Politie Eenheid Rotterdam, afdeling DROS TCB
Titel van de aanvraag (op grand van welk wetsarlikel)
Artikel 58 Politiewet
Bev out.] ci gezag (naam, functie en datum waarop dit besproken is met bevoegd gezag )
HIBB SGBO Politie Eenheid Rotterdam

1

Regioburgemeester (naam, datum en inhoud zienswijze regioburgemeester)
Drs A.A.M. Brok, gemeente Dordrecht
Reden van de aanvraag
Op 27 april 2015 brengt de Koning, in aanwezigheid van zijn familie en gevolg, in het kader
van Koningsdag een bezoek aan de gemeente Dordrecht. De Koning en zijn gevolg zullen
zich door de stad Dordrecht verplaatsen langs een vooraf vastgestelde route, waarbij hij
I op een aantal locaties halt zal houden. Voorafgaand aan het bezoek van de Koning wordt
de route gecontroleerd op de aanwezigheid van geImproviseerde explosieven. De Politie
Eenheid Rotterdam verzoekt hierbij te worden bijgestaan door een EODD team.
Te verwachten taak / opdracht
Taak van het EODD team is direct gereed te staan, mocht er onverhoopt voorafgaand aan
of tijdens het evenement een verdacht object aangetroffen warden. Het EON) team kan
dan snel ter plaatse zijn en ingrijpen.
Omschrijving eigen inzet (personeel en materleel van eigen regio)
De Politie Eenheid Rotterdam zet de volgende capaciteiten in:
26-04-2015: 2 x TEV, 1 coordinator en 8 explosievenverkenners;
27-04-2015: 2 x TEV, 1 coordinator en 8 explosievenverkenners en 5 explosievenhonden
Gewenste bijstand (incl. aantallen)
EODD team, inclusief eigen middelen vooafgaand aan en tijdens het evenement ter
plaatse.
Datum en tijd dat de bijstand nodig is
, Van: 27 april 2015
Tijdstip: 07.00u
Tot: 27 april 2015
Tijdstip: 14.00u
Mate van zelfvoorziening aangevraagde bijstand (brandstof, voeding etc.)
Eenheid client met eigen middelen en eigen vervoer naar locatie te komen.

Overige bijzonderheden
Plaats van opkomst: Dordrecht, Visserdijk Beneden 2, Politiebureau
Plaats van Inzet: Dordrecht, waar nodig.
Overig:

Naam en tetefoonnummer van regional L.LA,LsJ,;i.t.)ersoon voor LOCC
Naam:
Project'eider HON Politie Eenheid Rotterdam
Telefoonnummer:
Naam en telefoonnummer van regionaal con actpersoon voor de bijstand leverende
defensie-eenheid
Naam:
OVR ZuLl I :Hand Zuid
Telefoonnummer:
Politie:
HBP c-HHBO Politie Eenheid Rotterdam
Plaats en datum
Plaats: Dordrecht
Datum: 12 Februari 2015
Naam aanvrager
Drs A A.M. Brok
Functie
Burgemeester
Ha .dtekenin' bur emeester

De aanvraag wordt ingediend bij:

Het Landelijk Operationeel CoOrdinatie Centrum
locc@nctv.minven1n1
Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen,
Postbus 100, 3970 AC Driebergen

Nationaal Coordinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
> Retoaradres Postbus 100 3970 AC Driebergen

Zie verzendlijst

Landelijk OPeratiOneel
Coordinatiecentrum
LOCC
Contactgegevens
Hcofdstrat 54
Postbus 100
3970 AC Dr7ebergen
WWW.11CtV.nVOCC

Contactpersoon

loccfonvtv.minvenj.ni

Datum 16 februari 2015
Betreft Aanvraag Militaire bijstand art 58 Politiewet 2012

Kenmerk
2015 - 019 - 1

Bijlagen

De Burgemeester van de gemeente Dordrecht heeft, op verzoek van de Politie
Regionale Eenheid Rotterdam, voor de handhaving van de openbare orde de
minister van Veiligheid en Justitie am bijstand gevraagd in verband met het bezoek
van de Koninklijke familie aan Dordrecht op Koningsdag.
De gevraagde bijstand betreft:
Inzet van.
1 x EOD-ploeg stan it-by op locatie
Op 27 april 2015, van 07:00 tot 14:00, exclusief reistijd
Overwegende:
- Het feit dat de gevraagde capaciteit elders binnen de Nationale Politie niet
beschikbaar is
Verzock ik u mij te laten weten of u in de gevraagde bijstand kunt voorzien.
Kortheidshalve verwijs ik voor nadere details naar de bijlage.
Hoogachtend,
De Minister van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
de directeur Risico's en Dreigingen,
namens deze,

van 2

Verzendlijst:

Datum
16-2-2015

Via:

Hoofd Landelijk Operationeei Cobrdinatie Centrum

Aan:

De Minister van Defensie
t.a.v. DJZ

I.a.a.:

De Minister van Defensie
t.a.v. DOC

Kenmerk
2015-019-1

C AS/RESPERS/BEHEER RES
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

CLAS/RESPERS/BEHEER RES
X1517:44
, BS/AL/DS/DOPS
BS/AL/DS/DOPS/AfdJ3 Oper;
3 Oper/SieNatOper;
BS/AL/DS/DOPS/AfdJ3 Oper/SieNatOper
150427 MB PW OOV EODD OMG. DORDRECHT

Goedemiddag Commodore,
Door de Burgemeester van Dordrecht wordt, door tussenkomst van het Ministerie van V&J (LOCC), verzocht om
Militaire Bijstand in het kader van de PW2012, artikel 58 OOV, in de vorm van EODD - capaciteit die stand-by
gehouden wordt in Dordrecht tijdens het bezoek van de Koninklijke Familie c.s. op Koningsdag 2015.
De inzet betreft een EODD ploeg van in totaal 2 pax met specialistische uitrusting op maandag 27 april 2015. CLAS
heeft de benodigde capaciteit beschikbaar.
lk verzoek u de instemming van de CDS voor het beschikbaar stellen van deze capaciteit onder het voorbehoud van
toestemming door de DJZ.
Groet

Afdeling Nationale Operaties
Directie Operaties
Defensiestaf
Ministerie van Defensie
Plein-Kalverrnarktcomplex1 Kalver mar kt 32 1 2511 CBI Den Haag I Kamer B3131
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 MPC 58B

[PaC

AS/REE ERS/BEKEER RES
Van:
Verzonden:
,fan:
CC:

Onderwerp:

BS/AL/DS/DOPS
017:58
CLAS!RESPERS/BEHEER RES
BS/AL/DS/DOPS/AfdJ3 Oper:
Sipu
J3 Oper/SieNatOper;
BS/AL/DS/DOPS/AfdJ3 Oper/SieNatOper
Re: 150427 MB PW OOV EODD OMG. DORDRECHT

Dzz akkoord. Eveneens afhandelen svp
PDOPS
Verstuurd vanaf mijn iPad
Op 10 mrt. 2015 om 17:44 heeft
volgende geschreven:

CLAS/RESPERS/BEHEER RES

la] het

Goedemiddag Commodore,
Door de Burgemeester van Dordrecht wordt, door tussenkomst van het Ministerie van V841 (LOCC),
verzocht om Militaire Bijstand in het kader van de PW2012, artikel 58 OOV, in de vorm van EODD capaciteit die stand-by gehouden wordt in Dordrecht tijdens het bezoek van de Koninklijke Familie
c.s. op Koningsdag 2015.
De inzet betreft een EODD ploeg van in totaal 2 pax met specialistische uitrusting op maandag 27
april 2015. CLAS heeft de benodigde capaciteit beschikbaar.
lk verzoek u de instemming van de CDS voor het beschikbaar stellen van deze capaciteit onder het
voorbehoud van toestemming door de DJZ.
Groet

Afdeling Nationale Operaties
Directie Operaties
Defensiestaf
Ministerie van Defensie
Plein-Kalvermar ktcomplex1 Kalver mar kt 32 1 2511 CBI Den Haag 1 Kamer B3131
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 MPC 58B

r

Page

.t.t.1,

'ShaliDS/DOPS/AfdJ3 C )er/Sie. atOper
g

From:
Sent:
To:
Cc:

Subject:

1.

BS/AL/DS/DOPS/AfdJ3 Oper/SieNatOper
maandag 2s maart GU1 15:43
%NATOPS, CLAS/ST CLA7'DIR T&O/AFD UITV/SIE NATOPS
%DOC, BS/AL/DS/DOPS;
.
BS/AL/DS/DOPS;
BS/AL/DS/DOPS/AfdJ3 Oper;[
BS/AL/DS/D
BSIALIDSIC CPVAMTTOFenie=)per:
GL
SiBS/AUDS'7ii
I BS
PUBF&CDOPSJ8;
i BS/AL/DIDCF.Th RH;
N
TCLAS/11LMB/STSTCIEJBRIGST/SIE G3/BUR NATOPS
1h0427 MB PW OOV EODD OMG. DORDRECHT

BS/AL/DCO-

Defensie heeft ingestemd met het verzoek van de burgemeester van Dordrecht, door tussenkomst van het
Ministerie van V&J, om militaire bijstand op grond van PW2012, art 58 OOV, in de vorm van EODD - capaciteit die
stand-by gehouden wordt in Dordrecht tijdens het bezoek van de Koninklijke Familie c.s. op Koningsdag 2015.

2.

De inzet betreft:
' Een EODD ploeg van 2 militairen met specialistische uitrusting.
0 De inzet vindt plaats op zondag 27 april 2015, exacte inzettijden in overleg met de politie.

3.

Inzet geschiedt in militair tenue. De politie draagt zorg voor de veiligheid van het personeel en de specialistische
uitrusting.

4.

CLAS treedt op als coordinerend OPCO van dit evenement en wijst de CMM aan. De CMM dient zich voorafgaand
aan, bij daadwerkelijke inzet en na afloop van de inzet telefonisch te melden bij piket DOPS/NATOPS.

5.

Voor noodzakelijke afstemming over externe communicatie/mediaberichtgeving tijdig contact opnemen met
DCO/Natops, tel.

6.

Rapportage dient te geschieden conform OPPLAN 10400.

7.

De additionele uitgaven van deze inzet kunnen ten taste worden gebracht van de exogeen gefinancierde
begrotingspost Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK). De commandant van de betrokken eenheid is
verantwoordelijk voor de administratie van de aan de inzet gerelateerde activiteiten en daaruit voortvloeiende
additionele uitgaven. De controller van het uitvoerend defensieonderdeel stelt een opgave van de additionele
uitgaven van inzet op. Deze opgave dient door de Controller Defensiestaf te worden goedgekeurd (indienen bij
DOPS/J8,
), waarna door het uitvoerend defensieonderdeel de additionele uitgaven van inzet ten taste
van FNIK kunnen worden gebracht.

111111=1111111■111111111■11111111111IMIL
Afdeling Nationale Operaties
Directie Operaties
Defensiestaf
Ministerie van Defensie

Plein-Kalvermarktcomplexl Kalvermarkt 32 I 2511 CB I Den Haag
Postbus 20701 12500 ES I Den Haag I MPC 58B
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Ministerie van Veiligheid en Nstizie

Aanvraagforrnulier bijstancisveriening aan

door defensie

voor hanc having van de openbare arc:

Oatum aanvraag
12-02-2015
rNaarn en afdeling van de bijstand vragende politie-eenheld
Potitle Eenheid Rotterdam, afdeling DROS TCB
Titel van de aanvraag (op grond van welk wetsartiket)
Artikel 58 Politiewet
Bevoegd geza

(naam, functie en datum waarop dit besproken is met bevoegd gezag )

HB0SGBOPo|iUeGenheidRnderdam
Regloburgemeester (naam, datum en inhoud zienswijze regioburgemeester)
Drs A.A.M. Brok, gemeente Dordrecht
Reden van de aanvraag
Op 27 april 2015 brengt de Koning, in aanwezigheid van zijn familie en gevolg, in het kader
van Koningsdag een bezoek aan de gemeente Dordrecht. De Koning en zijn gevolg zullen
zich deels per boot verplaatsen. Het andere gedeelte van de tocht voert door het centrum
van Dordrecht en leidt over een aantal bruggen. Voorafgaand aan het bezoek van de
Koning wordt de route gecontroleerd op de aanwezigheid van geImproviseerde
explosieven. De Politie Eenheid Rotterdam verzoekt te worden bijgestaan door een EODD
duikteam voor uitvoeren van pre born checks onder het wateroppervlak
Te verwachten taak / opdracht
Taak van het EODD duikteam is het uitvoeren van pre born checks onder het
wateroppervlak op door de Politie Eenheid Rotterdam aangegeven plaatsen van de route.
Omschrijving eigen inzet (personae! en materieel van elgen reglo)
De Politie Eenheid Rotterdam zet de volgende capaciteiten in:
26-04-2015: 2 x TEV, 1 coordinator en 8 explosievenverkenners;
27-04-2015: 2 x TEV, 1 coordinator en 8 explosievenverkenners en 5 explosievenhonden
Gewenste bijstand (incl. aantallen)
Een EODD duikteam van Defensie met eigen middelen
Datum en tijd dat de bijstand nodig is
Van: 26 april 2015
Tijdstip: In overleg met politie HBB SGBO
Tot: 26 april 2015
Tijdstip: uitvoering gereed
Mate van zelfvoorziening aangevraagde bijstand (brandstof, voeding etc.)
Eenheid dient met eigen middelen en eigen vervoer naar locatie te komen.
Overige bijzonderheden
Pleats van opkomst: Dordrecht, Visserdijk Beneden 2, Politiebureau
Plaats van !tint: Dordrecht, wear nodig.
Overig:

Naam en tc,.iefoon Hummer van regionaal
Naam:
Projectleider HON Politie Eenheid Rotterdam
Telefoonnummer
Naam en telefoonnummer van regionaal contactpersoon voor de bijstandieverende
defensie-eenheid
Naam:
OVR Zuid Holland Zuid
Telefoonnummer
Politie:
HBB SGBO Politie Eenheid Rotterdam
Pints en datum
Pleats: Dordrecht
Datum: 12-02-2015
Naam aanvrager
Drs A.A.M. Brok
rFunctie
g knee ter
B11—ret s
Handt k nin bur emeester

De aanvraag wordt ingediend bij:

Het Landelijk Operationeel Coordinatie Centrum
locc@notv.minvenj.n1
Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen,
Postbus 100, 3970 AC Driebergen

Nationaal Coordinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
> Setouradres Postbus 100 3970 AC Dnebergen

Zie verzendlijst

Landelijk Operationeel
Cobrdinatiecentrum
LOCC
Contactgegevens
Hcofdstraat 54
Postbus 100
3970 AC Driebergen
WWW. nctv.

nli I occ

Contactpersoon

OIL

Datum 16 februari 2015
Betreft Aanvraag Militaire bijstand art 58 Politiewet 2012

Kenmerk
2015-019-2

Dijlagen

De Burgemeester van de gemeente Dordrecht heeft, op verzoek van de Politie
Regionale Eenheid Rotterdam, voor de handhaving van de openbare orde de
minister van Veiligheid en Justitie om bijstand gevraagd voor het uitvoeren van
preventieve explosievenverkenning onder het wateroppervlak in verband met het
bezoek van de Koninklijke familie op Koningsdag.
De gevraagde bijstand betreft:
Inzet van:
1 x EOD-duikploeg, met eigen middelen
Op 26 april 2015, tijdstip in overieg te bepalen.
Overwegende:
- Het feit dat de gevraagde capaciteit elders binnen de Nationale Politie niet
beschikbaar is
Verzoek ik u mij te laten weten of u in de gevraagde bijstand kunt voorzien.
Kortheidshalve verwijs ik voor nadere details near de bijlage.
Hoogachtend,
De Minister van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
de directeur Risico's en Dreigingen,

Verzendlijst:

Datum
16-2-2015

Via:

Hoofd Landelijk Operationeel Co6rdinatie Centrum

Aan:

De Minister van Defensie
t.a.v. DJZ

I.a.a.:

De Minister van Defensie
t.a.v. DOC

Ken merk
2015-019-2

CLAS/KESPERS/BEF-EER RES
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

CLAS/RESPERS/BEHEER RES
maart 1 15 17:22
BS/AL/DS/DOPS
1, BS/AL/DS/DOPS/AfdJ3 Oper;
b/AL/Li5/Uvh'S/AtdJ3 Oper/SieNatOper;
BS/AL/DS/DOPS/AfdJ3 Oper/SieNatOper
150426 MB PW OOV SEARCH OMG. DORDRECHT
cns• ag

Goedemiddag Commodore,
Door de Burgemeester van Dordrecht wordt, door tussenkomst van het Ministerie van Vgd (LOCC), verzocht om
Militaire Bijstand in het kader van de PW2012, artikel 58 OOV, in de vorm van searchcapaciteit voor het uitvoeren
van een pre-bomb-check in Dordrecht ter voorbereiding van het bezoek van de Koninklijke Familie c.s. op
Koningsdag 2015.
De inzet betreft duikcapaciteit van CSZK (DDG) van in totaal 4 pax met specialistische uitrusting op zondag 26 april
2015. CZSK heeft de benodigde capaciteit beschikbaar.
lk verzoek u de instemming van de CDS voor het beschikbaar stellen van deze capaciteit onder het voorbehoud van
toestemming door de DJZ.
Groet

Afdeling Nationale Operaties
Directie Operaties
Defensiestaf
Ministerie van Defensie
Plein-Kalvermarktcomplexi Kalvermarkt 32 I 2511 CBI Den Haag I Kamer 03131
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I fv1PC 58B

AS/RESPERS/BEHEER RES
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

BS/AL/DS/DOPS
17:58
CLAS/RESPERS/BEHEER RES
BS/AL/DS/DOPS/AfdJ3 Oper:
J3 Oper/SieNatOper;I
BS/AL/DS/DOPS/AfdJ3 Oper/SieNatOper
Re: 150426 MB PVV OOV SEARCH OMG. DORDRECHT

Dzz akkoord. Sup verder afhandelen.
PDOPS
Verstuurd vanaf mijn iPad
Op 10 mrt. 2015 om 17:21 heeft

CLAS/RESPERS/BEHEER RES[

het

volgende geschreven:
Goedemiddag Commodore,
Door de Burgemeester van Dordrecht wordt, door tussenkomst van het Ministerie van V8I (LOCC),
verzocht om Militaire Bijstand in het leader van de PW2012, artikel 58 OOV, in de vorm van
searchcapaciteit voor het uitvoeren van een pre-bomb-check in Dordrecht ter voorbereiding van het
bezoek van de Koninklijke Familie c.s. op Koningsdag 2015.
De inzet betreft duikcapaciteit van CSZK (DDG) van in totaal 4 pax met specialistische uitrusting op
zondag 26 april 2015. CZSK heeft de benodigde capaciteit beschikbaar.
lk verzoek u de instemming van de CDS voor het beschikbaar stellen van deze capaciteit onder het
voorbehoud van toestemming door de 111Z.
Groet

Afdeling Nationale Operaties
Directie Operaties
Defensiestaf
Ministerie van Defensie
Plein-Kalvermarktcomplexl Kalver markt 32 1 2511 CBI Den Haag 1 Kamer B3131
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 [113C 58B

BS/AL/DS/DOPS/AidJ3 Oper/SieNatOper
From:
Sent:
To:
Cc:

I BS/AL/DS/DOPS/AfdJ3 Oper/SieNatOper
maandag 23 maart 2015 15:32
%NATOPS, CLAS/ST CLAS/DIR T&O/AFD UITV/SIE NATOPS
%DOC, BS/AL/DS/DOPS;
BS/AL/DS/DOPS;
BS/AL/DS/DOPS/AfdJ3 Oper;
i , BS/AL/DS/DOPS/AfdJ, per;
BS/AL/DS/D
6ieNatOper;
ULAS/RESPEHS/BEHEER RE
AL /DS/Dir.FC '
„.,■,1; —
PI/BF&CDOPSJ8; '
DCI
BS/AL/DCO;
i
1 BS/AL/DJZ/CI. NTRH; '
Mr., BS/AL/DJZ/CI. NTRH;
CLAS/11LMB/STSTCIE/BRI(36 I /6Ib (33/BUR NATOPS
150426 MB PW OOV SEARCH OMG. DORDRECHT

Subject:

1.

Defensie heeft ingestemd met het verzoek van de burgemeester van Dordrecht, door tussenkomst van het
Ministerie van V&J, om militaire bijstand op grond van PW2012, art 58 OOV, in de vorm van searchcapaciteit
voor het uitvoeren van een pre-bomb-check in Dordrecht ter voorbereiding van het bezoek van de Koninklijke
Familie c.s. op Koningsdag 2015.

2.

De inzet betreft:
Een duikteam DDG van 4 militairen met specialistische uitrusting.
e De inzet vindt plaats op zondag 26 april 2015, exacte inzettijden in overleg met de politie.

3.

Inzet geschiedt in militair tenue. De politie draagt zorg voor de veiligheid van het personeel en de specialistische
uitrusting.

4.

CLAS treedt op als co6rdinerend OPCO en wijst de CMM aan. De CMM dient zich voorafgaand aan, bij
daadwerkelijke inzet en na afloop van de inzet telefonisch te melden bij piket DOPS/NATOPS.

5.

Voor noodzakelijke afstemming over externe communicatie/mediaberichtgeving tijdig contact opnemen met
DCO/Natops,

6.

Rapportage dient te geschieden conform OPPLAN 10400.

7.

De additionele uitgaven van deze inzet kunnen ten laste worden gebracht van de exogeen gefinancierde
begrotingspost Financiering Nationale lnzet Krijgsmacht (FNIK). De commandant van de betrokken eenheid is
verantwoordelijk voor de administratie van de aan de inzet gerelateerde activiteiten en daaruit voortvloeiende
additionele uitgaven. De controller van het uitvoerend defensieonderdeel stelt een opgave van de additionele
uitgaven van inzet op. Deze opgave dient door de Controller Defensiestaf te worden goedgekeurd (indienen bij
DOPS/18,m6
waarna door het uitvoerend defensieonderdeel de additionele uitgaven van inzet ten
laste van FNIK kunnen worden gebracht.

Afdeling Nationale Operaties
Directie Operaties
Defensiestaf
Ministerie van Defensie
Plein-Kalvermarktcomplexl Kalvermarkt 32 I 2511 CB I Den Haag
Postbus 20701 12500 ES I Den Haag I MPC 58B

Ministerie van Defensie
Directie Juridische Zaken
Nationale Taken er
Rcchtshaaahaving
Kalverma•kt 37

Ministerie van Veiliaheid en Justitie
t.a.v. LOCC
i.a.a. DOPS / Sectie Natops

N1PC 5 B
I'ostbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.n1
Contactpersoon

fax
Datum
Betreft

23 maart 2015
Goedkeuring aanvraag bijstand
Onze referentie
BS2015007896
Bij beantwoording datum, orze
referentie en betreft
vermelden.

Onder verwijzing near uw berichten van 16 februari ji. met de
kenmerken 2015-019-1 en 2015-019-2, bevestig ik hierbij dat Defensie
akkoord gaat met het verlenen van bijstand ex art. 58 van de
Politiewet 2012 ten Dehoeve van de handhaving van de openbare orde
i.h.k.v. Koningsdag to Dordrecht.
De bijstand behelst concreet:
- Inzet van een duikteam van de Koninklijke Marine voor een pre-bomb
check op 26 april a.s.
- Inzet van een team Explosieven Opruimingsdienst Defensie t.b.v. een
preventief explosieven onderzoek op 27 april a.s.
Verrekening van de add itionele uitgaven zal plaatsvinden
overeenkomstig het bepaalde in het convenant voor de Financiering
Nationale Inzet Krijgsmacht.

De Minister van Defensie,
namens deze,
De Directeur Juridische Zaken (wnd)

fi r

V.11`

(i.Ajtio

s

Datum aanvraag
20-03-2015
Naam en afdeling van de bijstand vragende politie-eenheid
Politie Eenheid Rotterdam, afdeling DROS TCB
Titel van de aanvraag (op grond van welk wetsartikel)
Artikel 58 Politiewet
Bevoegd gezag (naam, functie en datum waarop dit besproken is met bevoegd gezag )
HBB SGBO Politie Eenheid Rotterdam
Regioburgemeester (naam, datum en inhoud zienswijze regioburgemeester)
Drs A.A.M. Brok, gemeente Dordrecht
Reden van de aanvraag
Aanvulling op de bijstandsaanvraag van 12 februari 2015 t.b.v. inzet DDG koningsdag.
Op 27 april 2015 brengt de Koning, in aanwezigheid van zijn familie en gevolg, in het kader
van Koningsdag een bezoek aan de gemeente Dordrecht. De Koning en zijn gevolg zullen
zich door de stad Dordrecht verplaatsen langs een vooraf vastgestelde route, waarbij hij
op een aantal locaties halt zal houden. Voorafgaand aan het bezoek van de Koning wordt
de route gecontroleerd op de aanwezigheid van geImproviseerde explosieven. Een deel
van de route is over water, op dit deel wordt een pre born check uitgevoerd door de DDG.
Voortschrijdend inzicht leert dat een EODD team stand by tijdens de inzet van de DDG zeer
wenselijk is. De Politie Eenheid Rotterdam verzoekt te worden bijgestaan door een EODD
team om direct in te kunnen grijpen bij het mogelijk aantreffen van verdachte objecten
door de DDG of politie bij de pre born check.
Te verwachten taak opdracht
Taak van het EODD team is direct gereed te staan, mocht er onverhoopt tijdens de pre
born check een verdacht object aangetroffen worden. Het EODD team kan dan snel ter
plaatse zijn en ingrijpen.
Omschrijving eigen inzet (personeel en materieel van eigen regio)
De Politie Eenheid Rotterdam zet de volgende capaciteiten in:
26-04-2015: 2 x TEV, 1 coordinator en 8 explosievenverkenners;
27-04-2015: 2 x TEV, 1coordinator en 8 explosievenverkenners en 5 explosievenhonden
Gewenste bijstand (incl. aantallen)
EODD team, inclusief eigen middelen vooafgaand aan en tijdens het evenement ter
plaatse.
Datum en tijd dat

bijstand nodig is

Van: 26 april 2015
Tot: 26 april 2015

Tijdstip: In overleg e politie HBB SGBO
Tijdstip: uitvoering gereed

Mate van zelfvoorziening aangevraagcle bijstand (brandstof, voeding etc.)
Eenheid dient met eigen middelen en eigen vervoer naar locatie te komen.
Overige bijzonderheden
Plaats van opkomst: Dordrecht, opkomstlocatie volgt.
Plaats van Inzet: Dordrecht, waar nodig.
Overig:

i\,1 a a rn

en telefoonnumme.r van regionaal contactpersoon voor LOCC

Naam:
proect|ekier HON Politie Eenheid Rotterdam
Telefoonnumme[
Naam en telefoonnummer van regionaal contactpersoon voor de bijstand leverende
defensie- eenheid
UVRZuw Hol

Zuid

Telefoonnummer
Politie:
'e Eenheid Rotterdam
Pleats en datum
Plaats: Dordrecht
Datum: 20 maart 2015
Naam aanvrager
Drs A.A.M. Brok
Functie
Burgemeester
Handt kening burgemeester

De aanvraag wordt ingediend bij:

Het Landelijk Operationeel CoOrdinatie Centrum
loccp nctv.rnin yen

Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen,
Postbus 100, 3970 AC Driebergen

Nationaal Coordinator
Terrorismehestrijding en Veiligheid
Minis terie van Veiligheid en Justitie
Retauradres Postbus 100 3970 AC Dreberobn

Zie verzendlijst

Landelijk Operationeel
Cobrdinatlecentrum
LOCC
Contactgegevens
Hoofdstraat 54
Postuus 100
3970 AC Drtebergen
www.nctv.nl/locc
Contactpersoon

locc@r tv.iniaveri ,n1

Datum 25 maart 2015
Betreft Aanvraag Militaire bijstand art 58 Politiewet 2012

Kenmerk
2015-019-3

Bijlagen

In aanvulling op het verzoek met het kenmerk 2015-019-1, heeft de Burgemeester
van de gemeente Dordrecht, op verzoek van de Politie Regionale Eenheid
Rotterdam, voor de handhaving van de openbare orde de minister van Veiligheid en
Justitie om bijstand gevraagd in verband met het bezoek van de Koninklijke familie
aan Dordrecht op Koningsdag.
De gevraagde bijstand betreft:
Inzet van:
-

1x EOD-ploeg stand-by op locatie voorafgaand aan en gedurende
bet evenement

Op 26 en 27 april 2015; tijden in overleg met het hoofd bewaken en beveiligen
van de SGBO van RE Rotterdam,
Overwegende:
- Het feit dat de gevraagde capaciteit elders binnen de Nationale Politie niet
beschikbaar is
Verzoek ik u mij te laten vveten of u in de gevraagde bijstand kunt voorzien.
Kortheidshalve verwijs ik voor nadere details near de bijlage.
Hoogachtend,
De Minister van Veilighpid en Justitie,
namens deze,
de directeur Risico's enWeigingen,
namens deze,
:

1
P/v. Hoofd LOCC
Parpria van 2

Verzendlijst:

Datum
25-3-2015

Via:

Hoofd andelijk Operationeel Coordinatie Centrum

Kenmerk
2015-019-3

Aan:

De Minister van Defensie
t.a.v. DJZ

I.a.a.:

De Minister van Defensie
ta.v, DOC

.-inisterie van Veiligheid en Justitie

Aanvraagformulier bijstandsverlening aan politie door defensie
voor handhaving van ce openbare orc e

r1;

Datum aanvr:.:
20-03-2015
Naam en afdeling van de bijstand vragende politie-eenheld
Politie Eenheid Rotterdam, afdeling DROS TCB
Titel van de aanvraag (op grond van welk wetsartikel)
Artikel 58 Politiewet
Bevoegd gezag (naam, functle en datum waarop dit besproken is met bevoegd gezag )
111.11111WHBB SGBO Politie Eenheid Rotterdam
Regiobuiteineester (mark datum en inhotid zTenswlize regloburgemeester)
Drs A.A.M. Brok, gemeente Dordrecht
Reden varl de aanvraag
Aanvulling op de bijstandsaanvraag van 12 februari 2015 t.b.v. inzet DDG koningsdag.
Op 27 april 2015 brengt de Koning, In aanwezigheid van zijn familie en gevoig, in het kader
van Koningsdag een bezoek aan de gemeente Dordrecht. De Koning en zljn gevolg zullen
zich door de stad Dordrecht verplaatsen langs een vooraf vastgestelde route, waarbij hij
op een aantal locaties halt zal houden. Voorafgaand aan het bezoek van de Koning wordt
de route gecontroleerd op de aanwezigheid van geImproviseerde explosieven. Een deel
van de route is over water, op dit deel wordt een pre born check uitgevoerd door de DDG.
Voortschrijdend inzicht leert dat een EODD team stand by tlJdens de inzet van de DDG zeer
wenselijk is. De Politie Eenheid Rotterdam verzoekt te worden bijgestaan door een EODD
team om direct in te kunnen grijpen bij het mogelijk aantreffen van verdachte objecten
door de DDG of politie bij de pre born check.
Te verwachten taak I opdracht
Taak van het EODD team is direct gereed te staan, mocht er onverhoopt tijdens de pre
born check een verdacht object aangetroffen worden. Het EODD team kan dan snel ter
plaatse zijn en Ingrijpen.
Omschrljving elgen inzet (personeel en materieel van eigen reglo)
De Politie Eenheid Rotterdam zet de volgende capaciteiten in:
26-04-2015: 2 x TEV, 1 coordinator en 8 explosievenverkenners;
27-04-2015: 2 x TEV, 1 coordinator en 8 explosievenverkenners en 5 explosievenhonden
Gewenste bijstand (incl. aantallen)
EODD team, inclusief eigen middelen vooafgaand aan en tijdens het evenement ter
plaatse.
Datum en tijd dat de bijstand nodig is
Van: 26 april 2015
Tijdstip: In overieg met politie HBB SGBO
Tijdstip: uitvoering gereed
Tot: 26 april 2015
Mate van zelfvoorziening aangevraagde bijstand (brandstof, voeding etc.
Eenheid dient met eigen middelen en eigen vervoer naar locatie te komen.
Overige bijzonderheden
Plaats van opkornst: Dordrecht, opkomstlocatie volgt.
Plaats van inzet: Dordrecht, waar nodig.
Overig:

S/AL/DS/DOPS/Afein 0 er/SieNatO er
_E2

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

BS/AL/DS/DOPS/AfdJ3 Oper/SieNatOper

i'.:22

BS/ALJDS/DOPS
/AL/DS/DOPS/AfdJ3 Oper/SieNatOper:.
ULAS/kLSPt /BEHEER RES
150426 MB PW OOV EODD OMG. DORDRECHT

Goedemiddag Commodore,
Door de Burgemeester van Dordrecht wordt, door tussenkomst van het Ministerie van V&J (LOCC), verzocht om
Militaire Bijstand in het kader van de PW2012, artikel 58 OOV, in de vorm van stand-by houden van EODD - capaciteit
om direct in to kunnen grijpen bij het mogelijk aantreffen van verdachte objecten door de DDG of politie bij de pre born
check.
De inzet betreft een EODD ploeg van in totaal 3 pax met specialistische uitrusting op zondag 26 april 2015. CLAS heeft
de benodigde capaciteit beschikbaar.
ik verzoek u de instemming van de CDS voor het beschikbaar stellen van deze capaciteit onder het voorbehoud van
toestemming door de DJZ.
Groet

Afdeling Nationale Operaties
Directie Operaties
Defensiestaf
Ministerie van Defensie
Plein-Kalvermarktcomplexl Kalvermarkt 32 I 2511 CB I Den Haag
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I PIPC 588

BS/AUDS DOPS/Afchi3 Oper/Si "a t0 ie
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

BS/AL/DS/DOPS
17:31
BS/AL/DS/DOPS/AfdJ3 Oper/SieNatOper
/DOPS/AfdJ3 Oper/SieNatOper:'
/BEHEER RES
RE: 150426 MB PW OOV EODD OMG. DORDRECHT

Dzz reeds aKt- ord
;POPS

Van:
BS/AL/DS/DOPS/Afd33 Oper/SieNatOper
Verzonden: maandag 23 maart 2015 14:22
Aan:
BS/AL/DS/DOPS
CC:
E.33/AL/DS/DOPS/Afd33 Oper/SieNatOpen,
"57 LKOL, CLAS/RESPERS/BEHEER RES
Onclerwerp: 150426 MB PW OOV EODD OMG. DORDRECHT

Goedemiddag Commodore,
Door de Burgemeester van Dordrecht wordt, door tussenkomst van het Ministerie van V&J (LOCC), verzocht om
Militaire Bijstand in het kader van de PW2012, artikel 58 OOV, in de vorm van stand-by houden van EODD - capaciteit
om direct in to kunnen grijpen bij het mogelijk aantreffen van verdachte objecten door de DDG of politie bij de pre born
check.
De inzet betreft een EODD ploeg van in totaal 3 pax met specialistische uitrusting op zondag 26 april 2015. CLAS heeft
de benodigde capaciteit beschikbaar.
lk verzoek u de instemming van de CDS voor het beschikbaar stellen van deze capaciteit onder het voorbehoud van
toestemming door de DJZ.
Groet

77-7111...1
"
Aftfiling
a Iona eOperaties
Directie Operaties
Defensiestaf
Ministerie van Defensie
Plein-Kalvermarktcomplexl Kalvermarkt 32 I 2511 CB I Den Haag
Postbus 20701 12500 ES I Den Haag I fv1PC 58B

IBS/AUDS/DOPS/Afcin 0 er/SieNatO er
From:
Sent:
To:
Cc:

I/AUDS/DOPS/AfdJ3 Oper/SieNatOper
donderdag 26 maart 2015 1"{:26
%NATOPS, CLAS/ST CLAS/DIR T&O/AFD UITV/SIE NATOPS
%DOC, BS/AL/DS/DOPS;
BS/AUDS/DOPS;
BS/AL/DS/DOPS/AfdJ3 Oper;
BS/AL/DS/DOP
BS/AL/DS/D
per le \iatOper . r
CA_
/BEHEER RES:
, BS/AUDS/Dir.FC L.,D
PUBF&CDOPSJ8; U
1
BS/AL/DM/CI. NTRH;
7AET6rECHTM
CLAS/11LMB/STSTCIE/BRIGST/SIE G3/BUR NATOPS
6 MB PW OOV EODD OMG. DORDRECHT

Subject:

1.

per;

BS/AUDCO;

Defensie heeft ingestemd met het verzoek van de burgemeester van Dordrecht, door tussenkomst van het
Ministerie van V&J, om militaire bijstand op grond van PW2012, art 58 OOV, in de vorm van EODD - capaciteit die
stand-by wordt gehouden in Dordrecht om direct te kunnen ingrijpen bij het mogelijk aantreffen van verdachte
objecten door de DDG of politie tijdens de pre-bom-check.

2.

De inzet betreft:
Een EODD ploeg van 3 militairen met specialistische uitrusting,
De inzet vindt plaats op zondag 26 april 2015.

3.

Inzet geschiedt in militair tenue. De politie draagt zorg voor de veiligheid van het personeel en de specialistische
uitrusting.

4.

CLAS treedt op als coOrdinerend OPCO van dit evenement en wijst de CMM aan. De CMM dient zich voorafgaand
aan, bij daadwerkelijke inzet en na afloop van de inzet telefonisch te melden bij piket DOPS/NATOPS.

5.

Voor noodzakelijke afstemming over externe communicatie/mediaberichtgeving tijdig contact opnemen met
DCO/Natops,

6.

Rapportage dient te geschieden conform OPPLAN 10400.

7.

De additionele uitgaven van deze inzet kunnen ten laste worden gebracht van de exogeen gefinancierde
begrotingspost Financiering Nationale lnzet Krijgsmacht (FNIK). De commandant van de betrokken eenheid is
verantwoordelijk voor de administratie van de aan de inzet gerelateerde activiteiten en daaruit voortvloeiende
additionele uitgaven. De controller van het uitvoerend defensieonderdeel stelt een opgave van de additionele
uitgaven van inzet op. Deze opgave dient door de Controller Defensiestaf te worden goedgekeurd (indienen bij
DOPS/J8,[
1Naarna door het uitvoerend defensieonderdeel de additionele uitgaven van inzet ten laste
van FNIK kun 0, n
gebracht.

Afdeling Nationale Operaties
Directie Operaties
Defensiestaf
Ministerie van Defensie
Plein-Kalvermarktcomplexl Kalvermaikt 32 I 2511 CB I Den Haag
Postbus 20701 12500 ES I Den Haag I MPC 58B
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Ministerie van Defensie
Directie Juridische Zak e n
Nationale Taken en
Pectitshancihaving

<alvermarkt 32

Ministerie van Veili heO en Justitie
t.a.v. LOCC
i.a.a. DOPS / Sectie Natops

MPC 58
Pcstbus 20701
2500 ES Oen Haag
www.derensle.nl
Contactper oon

fax
Datum
Betreft

25 maart 2015
Goedkeuring aanvraag bijstand
Onze referentie
B5;2015008116
Bij beantwoording datum, onze
referentie en betreft
vertrelden.

Onder verwijzing naar uw bericht van 25 maart jl. met kermerk 2015019-3, bevestig ik hierbij dat Defensie akkoord gaat met het verlenen
van bijstand ex art. 58 van de Politiewet 2012 ten behoeve van de
handhaving van de openbare orde i.h.k.v. Koningsdag te Dordrecht.
De bijstand behelst concreet:
- Een team van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie zal op 26 en
27 april a.s. stand-by staan in Dordrecht am op afroep ingezet te
kunnen warden.
Verrekening van de additionele uitgaven zal plaatsvinden
overeenkomstig het bepaalde in het convenant voor de Financiering
Nationale Inzet Krijgsmacht.

De Minister van Defensie,
namens deze,
De Directeur Juridicrhp Taken (wnd)

AdIlt

11 (NLD) LMB
Commandant

Exnr van exn
11 LMB AASLT
"7 December"
Deelen
171030Bapr15
Referentienummer
OPERATIEBEVEL NR 2015-015 (MB 18-KONINGSDAG 2015)

Refertes:
1. OPPLAN NR-10 van C-11 Luchtmobiele Brigade (AASLT) "7 december"
2. OPPLAN 10 CLAS (Militaire Bijstand en Steunverlening) d.d. 30 nov 2010
3. (CONCEPT) OPBVL 2015-820 van C-LAS MB (MB HOOV 18-KONINGSDAG 2015)

Tijdzone:
B

1. TOESTAND
a. Algemeen
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Min V&J) heeft een verzoek ingediend voor
Militaire Bijstand (MB) op rechtsgrond van de politiewet 2012 artikel 58. Het betreft de
inzet van duikers en IED-capaciteit voor handhaving van de openbare orde.
b. OP KONINGSDAG 2015
(1) Achtergrond operatie
In het kader van de viering van Koningsdag 2015 zal Zijne Majesteit de Koning met
Hare Majesteit de Koningin en leden van de Koninklijke familie op maandag 27 apr
2015 een bezoek brengen aan de gemeente Dordrecht. Voor deze operatie is een
aanvraag MB ingediend voor zondag 26 en maandag 27 apr 2015.
(2) Specifiek voor de operatie
(a) Capaciteiten voor opsporing en onderzoek van zich onder de waterlijn bevindende
verdachte objecten;
(b) Capaciteit voor opsporing en veiligheid in het kader van verdachte objecten op
land.
c. Eigen troepen
(1) CZSK
Levert en stelt OPCON aan Commandant Militaire Middelen(CMM) een duikteam en
duikvaartuig van de Defensie Duikgroep (DDG) met specialistische uitrusting voor
preventief explosievenonderzoek onder de waterspiegel op 26 april 2015;
(2) OOCL
(a) Levert en stelt OPCON aan CMM op zondag 26 apr 2015 een Maritieme IED-ploeg
(MARIEDpIg) stand-by i.s.m. DDG;
(b) Levert en stelt OPCON aan CMM op zondag 26 en maandag 27 april een
Grondgebonden IED-ploeg (GGBIEDpIg), voor inzet als stand-by ploeg to
Dordrecht.
2. OPDRACHT
11 LMB coordineert en leidt deze MB-operatie.
3. UITVOERING
Oogmerk
Door het uitvoeren van de opgedragen taken in het kader van MB geef ik invulling aan de door
Defensie gemaakte afspraken zoals verwoord in de Civiel Militair Bestuurlijke Afspraken (CMBA)
en/of de bestuursafspraken Intensivering Civiel Militaire Samenwerking (ICMS). Hierdoor lever
ik een waardevolle bijdrage als betrouwbare partner van het civiel gezag en profileer ik nut,
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11 (NW) LMB
Commandant

noodzaak en professionaliteit van Defensie-eenheden in het gebied van verantwoordelijkheid
van 11 LMB.
a. Operatieconcept
(1) lx duikteam DDG (4 pax) en lx MARIEDpIg (2 pax) op 26 april in Dordrecht voor het
uitvoeren van pre bomb checks;
(2) lx GGBIEDpIg (3 pax) op 26 en 27 april in Dordrecht voor inzet als stand-by ploeg;
(3) Pleats opkomst: Politie bureau, Visserdijk Beneden 2, 3319 GW Dordrecht;
(4) Tijden en locaties in overleg met de OVR/politie HBB SGBO.
b. Opdracht aan subeenheden
(1) Brigadestaf
(a) Cogp
°treed op als CMM;
ii CMM neem (d.t.v. de OVR/LSO ter plaatse) op 26 april het samengesteld
detachement, van het duikteam DDG en de MARIEDpIg o.l.v. detco DDG
OPCON, instrueer deze en stel deze TACON van het civiel gezag;
iii CMM neem (d.t.v. de OVR/LSO ter plaatse) op 26 en 27 april de GGBIEDpIg
van OOCL voor inzet als stand-by ploeg te Dordrecht OPCON, instrueer deze en
stel deze TACON van het civiel gezag;
iv CMM meld voorafgaand aan en na afloop van de operatie (telefonisch) in/uit bij
POC DS/DOPS/J3 en POC St-CLAS.
(b) OVR:
i
Treed op als liaison tussen politie/Justitie en CMM;
ii Treed op als vertegenwoordiger van de CMM ter plaatse;
iii Treed op als vraagbaak en koppelpunt tussen civiel gezag en detcn;
iv Rapporteer onmiddellijk bijzonderheden en bevindingen na afloop middels
telefonisch contact aan CMM;
v Stel namens CMM concept FER op cfm referte 2;
vi Stel namens CMM totaal rapportage FNIK op cfm referte 2.
(2) Detco DDG/ MARIED:
(a) Neem de MARIEDpIg van het OOCL OPCON;
(b) Stel een detachement samen bestaande uit duikteam DDG en de MARIEDpIg en stel
dit detachement OPCON aan CMM op 26 april;
(c) Meld inzet bij aanvang en gereedheid telefonisch aan CMM;
(d) Lever onmiddellijk na beeindiging inzet een FIR aan CMM;
(e) Voor zaken, anders dan in en uitmelden en FIR dient contact opgenomen te warden
met de OPS EODD / OVD EODD;
(f) Maak binnen 2 werkdagen na de operaties een FER op en stuur deze d.t.v. OVR aan
CMM;
(g) Maak binnen 5 werkdagen na de operaties een FNIK-rapportage op en stuur deze
d.t.v. OVR aan CMM;
(h) Maak binnen 5 werkdagen na de operaties een DF 317A op en stuur een kopie aan
bureau OPS sie NATOPS 11LMB voor bewijsvoering en registratie.
(3) Detco GGBIED:
(a) Geef leiding aan GGBIEDpIg tijdens operatie KONINGSDAG 2015 op 26 en 27 april;
(b) Meld inzet bij aanvang on gereedheid telefonisch aan CMM;
(c) Lever onmiddellijk na beeindiging inzet een FIR aan CMM;
(d) Voor zaken, anders dan in en uitmelden en FIR dient contact opgenomen to warden
met de OPS EODD OVD EODD;
(e) Maak binnen 2 werkdagen na de operaties een FER op en stuur deze d.t.v. OVR aan
CMM;
(f) Maak binnen 5 werkdagen na de operaties een FNIK-rapportage op en stuur deze
d.t.v. OVR aan CMM.
(g) Maak binnen 5 werkdagen na de operaties een DF 317A op en stuur een kopie aan
bureau OPS sie NATOPS 11LMB voor bewijsvoering en registratie.
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c. Coordinerende bepalingen
(1) Geweldsinstructie: niet van toepassing anders den in geval van zelfverdediging en
noodweer. Geweidgebruik voor de noodzakelijke verdediging van eigen of andermans
lijf en leden (zelfverdediging/noodweer, art. 41 Wetboek van Strafrecht);
(2) Ingezette militairen hebben zelf geen opsporingsbevoegdheid maar treden op als
verlengstuk van het civiel gezag;
(3) Personeel defensie dient media te verwijzen near de woordvoerder politic;
(4) De politie draagt zorg voor de veiligheid van personeel en materieel van Defensie;
(5) Tenue uitvoering: GVT/ boordtenue, ongewapend;
(6) Verrekening kosten
(a) Voor deze bijstand zullen additionele uitgaven in rekening worden gebracht bij het
civiel gezag. Deze wordt ten laste gebracht van de FNIK. Er wordt per operatie een
FNIK-rapportage opgemaakt;
(b) CMM dient uiterlijk 10 werkdagen na beeindiging verleende bijstand een
totaaloverzicht additionele kosten in bij CLAS/ST CLAS/AFD Uitvoering/Sie
NATOPS;
(c) Voor het juiste format zie referte 2.
(7) FIR en FER dienen observaties, lessons identified en de mate van success/failure aan te
geven, zowel vanuit militair als vanuit civiel perspectief.
4. LOGISTIEK
a. Personeelslogistiek
(1) KL I
D.z.v. eigen eenheid;
(2) Geneeskundige ondersteuning
Tijdens inzet via politic of 112;
(3) Vergoedingsregelingen
Vergoeding van de deelnemers aan deze militaire bijstand geschiedt op basis van MP
31-400-1100 art. 8.
b. Materieellogistiek.
D.z.v. eigen eenheid.
c. Verplaatsingen
D.z.v. eigen eenheid.
5. BEVELVOERING EN VERBINDINGEN
a. Bevelvoering
(1) CMM:
(2) OVR Zuid Holland Zuid/LSO:
(3) DETCO DDG/Maritieme IED:
(4) DETCO Grondgebonden IED:
(5) De in te zetten eenheden en deelnemers staan tijdens de uitvoering OPCON CMM en
TACON civiel gezag.
b. Bereikbaarheid
(1) CMM 11 LMB
(2) POCDS DROPS/J3/OVD
(3) POC CLAS/Uf&O/UITVOERING/NATOPS
OVD NATOPS
(4) HFD SIE NATOPS 11 LMB
(5) OVP
(6)

innG

(7) POC EODD
BC/OPS EODD
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OVD EODD (buiten de diensturen)
(8) Detco
(DDG duikteam)
MARIEDpIg)
(GGBIEDpIg)
(9) POC Politie
(Proiectleider HON PER)
1(HBB SGBO PER)
(10)
POC externe communicatie/mediaberichtgevin
DCO/NATOPS
c. Meldingen
Meldingen detco's aan CMM d.t.v. OVR/LSO:
(1) Aanvang operatie;
(2) Einde operatie;
(3) Alle afwijkingen/bijzonderheden.
(4) Voor zaken, anders clan in en uitmelden en FIR dient contact opgenomen to warden
met de OPS EODD OVD EODD.

Waarmerking:

Hfd Sie NATOPS-11 LMB (AASLT) '7 Dec'

C-11 LMB (AASLT) '7 Dec'

Luitenant-kolonel

Brigadegeneraal
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BIJLAGEN:
Geen

VERZENDLLIST:
Extern:
DS/DOPS/33/NATOPS
CZSK/OPS/MHK/OPS/N3
CZSK/OPS/MHK/DDG
CLAS/T&ONITVOERING/NATOPS
CLAS/00CL/HQ/SIE G3
CLAS/C-EODD

Intern:
C 11 LMB
RMC 11 LMB
CS 11 LMB
G3 11 LMB
HFD NATOPS 11 LMB
OVR VRZHZ
Sie COMM 11 LMB
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