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Van:

Verzonden: donderdag 24 november 2022

Aan:

Onderwerp: reactie e-mail 1 november 2022 inzake inzet helikopters

Geachte

 

Op 1 november 2022 ontving de griffie uw mail inzake de inzet van de politiehelikopter en uw voorstel om drones in 

te zetten. Ik bericht u namens de burgemeester hierover als volgt. 

 

Inzet helikopter 

 

De inzet van de politie helikopter vindt plaats volgens inzetcriteria die voorafgaand aan de vlucht getoetst worden. 

Het gaat hierbij om bijvoorbeeld ernstige delicten, het zoeken naar urgent vermiste personen, opsporing van 

verdachten, opsporing van voertuigen, achtervolgingen, en woninginbraken op heterdaad. De inzet van een 

helikopter vergroot de heterdaadkracht door zicht uit de lucht met gebruikmaking van de technische mogelijkheden. 

De inzet in verband met opsporing geschiedt onder verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie. 

 

Veel situaties, waarbij de helikopter wordt ingezet, vinden plaats in de avond of de nacht. Het werkgebied van de 

politiehelikopter is groot. Dit zorgt er voor dat helikopters ook over ons gebied heen vliegen op weg naar de 

inzetlocatie. 

 

Inzet drones 

 

Drones kunnen niet op dezelfde wijze worden ingezet als helikopters. Denk hierbij aan de reikwijdte. Binnen het 

politiewerk worden wel drones ingezet maar voor andere doeleinden. Ook de inzet van drones is gehouden aan 

regelgeving en kent beperkingen.  

 

Conclusie 

 

Binnen de taakstelling van de politie waar het gaat over incidenten zoals hierboven beschreven, zal inzet met de 

politiehelikopter plaatsvinden. De inzet van de politiehelikopter vindt uitsluitend plaats in geval van noodzaak en 

urgentie. Dat er overlast wordt ervaren is een gegeven werkelijkheid. De inzet van drones zal in bepaalde gevallen 

mogelijk zijn, maar biedt derhalve geen oplossing voor de geluidsoverlast die u ervaart. 

 

Dit antwoord op uw e-mail wordt ook ter kennis gebracht aan de gemeenteraad. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid  
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