5/23/2017

‘Policing vanuit de lucht:
Kansen en bedreigingen‘
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Workshop 1: Domein openbare ordehandhaving (E3 Prijs Harelbeke)
Lieven Naessens, Commissaris –Directeur verkeer & evenementen PZ Gavers
Bruno Havermans, Development Manager, Securitas

Agenda
Project Record Bank E3 Harelbeke
1. Duiding van de Politiezone GAVERS
2. Record bank E3 Harelbeke – beschrijving evenement
3. De uitdagingen - beschrijving van probleem – risico
analyse en vraagstelling
4. Partnerships
a. Samenstelling & werking commandoroom / CP-OPS
b. Ondersteuning Private bewaking
5. Output project
6. Openbare ordehandhaving & inzet drones
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Duiding van de Politiezone GAVERS

Duiding van de Politiezone GAVERS
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Record Bank E3 Harelbeke - beschrijving

Movie

E3 Harelbeke – Situatieschets
Start/aankomst
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Record Bank E3 Harelbeke - beschrijving

- UCI World Tour wielerwedstrijd – start/aankomst
- Impact op het verkeer ! (Vrijdag met aankomst omstreeks
17.00 hr)
- 200 beroepsrenners + hun omkadering (+/- 50 teams met
voertuigen)
- Rennersdorp
- Randanimatie tussen start en aankomst + afterparty
- 4.500 VIP’s waaronder 48 VIP Bussen

Record Bank E3 Harelbeke - beschrijving

- VIP tent Kwaremont met capaciteit van 1300 personen
- VIP tent Harelbeke start/aankomst van 3500 personen
- ‘gewone toeschouwers’ te Harelbeke tussen de 7.000 en
-

10.000
VRT : 160 medewerkers – rechtstreekse uitzending vanaf
14.40 hr in 96 landen.
3 heli’s (VRT + Fedpol)
Terro nivo 3
Bezoek van ….
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Record Bank E3 Harelbeke - beschrijving

Risico analyse

Evaluatie van de veiligheidsrisico’s
(Analyse van de dreiging)
•
•

Grootschalig wielerevenement &
toeschouwers
Algemeen dreigingsniveau

Doel
•
•
•

Maximale reductie van de risico’s
Optimaliseren van de beeldvorming en
informatiestroom
Optimaliseren van de coördinatie aansturing

Vaststelling
•
•

Noodzaak aan sterke partnerships (PPS)
Inzetten op innovatie/nieuwe
technologieën
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Noodzaak (Near Real Time) situational
awareness
1. Kan het bestaande netwerk van bewakingscamera’s tijdelijk
worden uitgebreid door middel van mobiele camerasystemen?
2. Kunnen de verschillende camerasystemen (vaste camera’s,
mobiele camera’s, helibeelden) en informatie afkomstig van
sociale media (Twitter, Facebook, etc.) op een geïntegreerde
manier worden beheerd?
3. Kunnen deze camerabeelden worden geïntegreerd in een
commandopost die ad hoc wordt opgericht om de coördinatie
op het terrein van nabij op te volgen?
4. Kunnen camerabeelden in real-time worden uitgewisseld met
andere veiligheidsdiensten?
5. Kan er online monitoring gebeuren van de sociale media en op
een geïntegreerde wijze met de politieprocessen?

Multi disciplinaire ad hoc Comdo-room /
CP-OPS
• Ad hoc commandopost:
Codering en integratie van de verschillende camerasystemen
(Barco).
Visualisering van camerabeelden en integratie met andere
informatiebronnen door toepassing van een net-centrisch
visualisatieplatform en display component ( Video Wall) (Barco).
Het management van de camerabeelden door de PZ Gavers
wordt technisch ondersteund door een gebruiksvriendelijke
software (Barco) en door operatoren (Securitas).
E-logboek ICMS & radio communicatie (PZ Gavers + Fluvia)
Sociale media (PZ Gavers ism SomeBuro/OBI4wan)
Informatie parcours + beelden HELI Communicatie- en
Informatiecentrum Oost-Vlaanderen (CICOV en DAFA van de
federale politie)
• Real-time visualiseren en delen van camerabeelden (Barco).
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Concept Comdo-room / CP-OPS

Visualisatie Comdoroom / CP-OPS

7

5/23/2017

Partnership Private Bewaking
Manbewaking

-

Parcours
Aankomst en vertrek
- Toegangscontrole geprivatiseerde zone
Toegangscontrole VIP (Organisator)

Technologie
- Uitbreiding van het bestaande cameranetwerk:
Inzet van 5 mobiele camera’s (Securitas) & DRONE
Vaste & draadloze connectie tussen de mobiele camera’s
en de ad hoc commandopost (Securitas - Proximus)
- Drone (45 à 90m) = Vector
- Digitaal
- Thermisch
- Geluid
- Diverse Sensoren
15

Positie verplaatsbare camera’s E3 Harelbeke
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Opstelling & werking
Multi disciplinaire ad hoc Comdo-room /
CP-OPS

= Net-centrische benadering
Voordelen:
• Efficiënte structuur (net-centrisch) voor dergelijke tijdelijke
operaties (eveneens voor langdurige, permanente systemen
en/of grootschalige events?)
• Intrede van technologie en innovatie (efficiënt en effectief)
• samenwerking publiek-privaat (corebusiness)
• Gemeenschappelijk cognitief proces: meer volledige
(betrouwbare) & gedeelde inschatting van de situatie
• Multidisciplinaire en beter gecoördineerde aansturing
vanop afstand
• Grote winst = tijdswinst

Output project

- Samenwerking private bewaking (operator camera
beelden, bewaking site) en publieke politie (interpretatie
beelden – regie – aansturing terrein).
- Interessante casestudy mbt:
- Mogelijkheden inzake toepassing van ad hoc
coördinatie- en commando centrum.
- Publieke private samenwerking
- Gebruik tijdelijke bewakingscamera’s & Drone
- Integratie sociale media
- Integratie moderne technologie
Opmerking: Tijdelijke privatisering E3 Arena
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Openbare Orde
Mogelijkheden en beperkingen drones

Wat is de meerwaarde van een drone
Waarom een wired drone ?
Wanneer opteren voor een wired drone ?
Waarmee moeten we rekening houden als we een drone
gaan gebruiken ?
Zijn er beperkingen inherent aan inzet drone ?
……
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Lessons Learned
Autonome stroomtoevoer (wired)
Coördinatie luchtverkeer
Verplaatsbaarheid systeem (al dan niet door publiek)
Intelligente camera oplossingen
Transmissie beelden
€?
Algemeen overzicht (indien RAGO niet in zone / beschikbaar)
Real time Situational awareness
Manifestaties / Grote events
20
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Drone in beeld

Play

Q&A
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