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Antwoord vragen dronevluchten tussen ziekenhuizen 
Meppel en Zwolle 

 

Aanleiding 
Op 24 februari jl. zijn er schriftelijke vragen gesteld door de leden Koerhuis en 
Strolenberg (beiden VVD), over het bericht van RTV-oost dat dagelijkse 
dronevluchten tussen de ziekenhuizen van Isala in Meppel en Zwolle een stap 
dichterbij zijn. 
 
Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd de Kamerbrief te ondertekenen en deze uiterlijk 17 maart 
2023 te verzenden. 

Kernpunten 
Het artikel beschrijft een pilot van de ANWB en LVNL (Luchtverkeersleiding 
Nederland) om met drones tussen 2 ziekenhuizen te vliegen. IenW ondersteunt 
LVNL met een financiële bijdrage om drone pilots uit te voeren, maar heeft verder 
geen rol in deze pilot.  
 
In de Kamerbrief worden vragen gesteld over: 1. Vliegen tussen Luchthaven Eelde 
en UMC Groningen en 2. Vliegen boven de Waddenzee.   
 
1. Vliegen met drones in het gecontroleerde luchtruim van Luchthaven Eelde is 
mogelijk met een vergunning van de ILT en toestemming van de 
Luchtverkeersleiding. IenW heeft geen formele rol in de operationele procedures 
van LVNL. IenW voert wel gesprekken met LVNL over het verruimen van de 
mogelijkheden voor drone operaties in gecontroleerd luchtruim.  
 
2. Vliegen boven de Waddenzee is onder 450 meter verboden voor alle 
burgerluchtvaartuigen. IenW is momenteel bezig om het verbod voor drones aan 
te passen en drone operaties onder strikte voorwaarden toe te staan. Dit gaat in 
samenspraak met de Beheerautoriteit Waddenzee.  

Krachtenveld 
LVNL is verantwoordelijk voor het luchtruim van Luchthaven Eelde en daarmee 
over het toestaan van drone operaties. Omwille van de veiligheid van al het 
luchtverkeer worden deze vluchten beperkt toegestaan. 
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Het Omgevingsberaad Waddengebied heeft IenW per brief gevraagd om 
duidelijkheid te krijgen over regelgeving voor het vliegen met drones in het 
Waddengebied. Aan de Beheerautoriteit Waddenzee is gevraagd om vanuit 
beheerperspectief een onderbouwd voorstel op te stellen voor voorwaarden die 
kunnen gelden voor een in te richten geografische zone met beperkingen voor het 
gebruik van drones boven de Waddenzee. Dit voorstel is recentelijk ontvangen en 
wordt nu getoetst aan Europese Wetgeving. Daarna kan de zonering worden 
ingesteld door het Besluit Beperkingen Burgerluchtverkeer Waddenzee aan te 
passen.  
 

Toelichting 
LVNL heeft ingestemd met de antwoorden op vragen waar zij direct worden 
genoemd. DGWB is betrokken bij de beantwoording en het beleid rondom de 
Waddenzee.  

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Kamerbrief dronevluchten 
tussen ziekenhuizen Meppel en 
Zwolle 

 

2 Artikel RTV-Oost dronevluchten 
tussen ziekenhuizen Meppel en 
Zwolle 
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