
Urban Air Mobility

Kijk hier!

Verkenning van kansen en belemmeringen

In opdracht van: 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat



“ Een paar jaar geleden waren drones nog ‘The new kids on the block‘.
Maar nu zijn ze niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven.

We gebruiken ze voor onderhoud en inspectiewerkzaamheden aan onze
infrastructuur en bij verkeersincidenten. We gebruiken ze in havens en op
zee. We gebruiken ze bij werk aan ons energienetwerk.

Drones nemen ons gevaarlijk werk uit handen, ze komen op plekken waar
mensen niet kunnen komen, ze maken zichtbaar wat wij niet kunnen zien.

Zo bewijzen ze keer op keer hun meerwaarde.

Dat gaat niet vanzelf. Drones en besturingssystemen worden ontworpen
voor heel specifiek werk. En voor dat specifieke werk moeten we ze goed
leren gebruiken. Veilig leren gebruiken.

Daarvoor zijn testruimtes en oefengebieden nodig. Om van innovatie naar
praktijk te gaan.”

Fragment uit videoboodschap (toennmalig) Minister van Nieuwenhuizen, opening praktijkgebied Drones, 24 november 2020
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Voorwoord

Er zijn twee soorten golfspelers. Je hebt spelers die alles van tevoren willen controleren, berekenen voor zover dat kan en
beredeneren. Zij wikken en wegen en komen niet snel tot een slag. Je hebt ook de speelsere golfers die meer op intuïtie spelen
en snel tot een slag komen om vervolgens op basis van die eerste slag te gaan corrigeren. Bij veranderingen in de maatschappij
en innovatie in techniek gaat het meestal op de tweede manier. De criticasters zijn meer van het eerste slag. Daadwerkelijke
vernieuwing heeft lef, initiatief en een zekere speelsheid nodig. Anders gebeurt er niets of – misschien net zo erg – dan gebeurt
het ergens anders en door de concurrent.

Autonoom transport is een schoolvoorbeeld van deze dynamiek. Wet- en regelgeving komt moeizaam tot stand en de publieke
perceptie is een mix van jongensachtig enthousiasme en cynisme als het een keer fout gaat. Dat is de situatie waarbij de
voorzichtige golfer tegen de speelse golfer zegt: ‘zie je wel, zo makkelijk gaat dat dus niet.’ Voor de ontwikkeling van advanced
air mobility, of gemakkelijker gezegd drones, geldt dat zeker ook. Daarom ben ik zo blij dat we deze studie hebben mogen
uitvoeren om die werelden samen te brengen. Om beter zicht te krijgen op de golfcourse maar tegelijk ook de ruimte te bieden
aan het experimenteren en gewoon doen. Dat is het recept waar de partners van Dutch Drone Delta blij van worden. Want als er
iets is dat ons bindt, dan is het de behoefte aan voortgang en ontwikkeling omdat we vanuit onze strategische belangen heel
goed aanvoelen dat er behoefte is aan veilige, duurzame, nuttige én lucratieve toepassingen van drones in onze samenleving.
Dat kan alleen als we dit samen doen en als we elkaar begrijpen; markt, publiek en overheid.

Ik wens een ieder veel leesplezier en nieuwe inzichten en laat het de basis en uitnodiging zijn voor verdere dialoog en
samenwerking.

Jan Willem Verkiel
Voorzitter stichting Dutch Drone Delta
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Van de auteur, over de urgentie

Urban Air Mobility is een wereldwijde ontwikkeling. Het aantal geregistreerde drones in Nederland is van 2015 naar 2021
toegenomen van 69 naar 2.788, meer dan alle andere luchtvaartuigen samen. De verwachting is dat deze groei doorzet. De
Europese Commissie verwacht in 2050 een markt voor 400.000 beroepsmatige drones in Europa, met een economische waarde
van jaarlijks meer dan 15 miljard euro.

Het bedrijfsleven en de overheden zijn zich hierop aan het voorbereiden. Wetgeving over de U-space en beleid zijn in
ontwikkeling. Recent heeft het ministerie het Actieplan Onbemande luchtvaart 2021 – 2023 gepubliceerd (waar voorgenoemde
cijfers en de figuur hieronder uit komen). Maar het blijft ook een kwestie van experimenteren, leren en verbeteren. Wij hopen dat
de bevindingen uit deze verkenning hieraan bijdragen. Want er zijn ook zorgen, zorgen dat Nederland dat alle kennis en kunde
in huis heeft voor een leidende positie, toch de boot/drone mist en daarmee kansen laat liggen en risico’s loopt.

Waar de vraag was om belemmeringen voor UAM in beeld te brengen, hebben we ook de vrijheid genomen om samen met de
partners van de Dutch Drone Delta kansen voor UAM te benoemen en een aanzet te geven voor het pad om daar te komen.

We danken iedereen voor de inbreng en zien uit naar de nieuwe ontwikkelingen en UAM-casussen.

Catch up, improve and rule,

Sander Zondervan
Antea Group
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Inleiding
Aanleiding van dit rapport

Het gebruik van drones is in de afgelopen jaren in Nederland
toegenomen. Steeds meer partijen zien de meerwaarde van
drones voor bijvoorbeeld onderzoek, inspectie en transport.
De techniek heeft een vlucht genomen en prijzen dalen,
waardoor voor veel meer organisaties en particulieren de
inzet van drones makkelijker wordt. Er zijn meerdere
uitdagingen bij het vliegen met drones, bijvoorbeeld bij het
vliegen in een stedelijke omgeving. Is de stap te maken van
de eerste pilots naar structurele inzet van drones? Hoe zit het
dan met de sociale acceptatie? Is de (lucht) infrastructuur
hiervoor ingericht? Kan dit veilig en kan er gevlogen worden
uit het zicht van de piloot (BVLOS)? En wat moet hiervoor
beleidsmatig geregeld worden?

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de
Dutch Drone Delta (DDD) gevraagd een verkenning uit te
voeren naar belemmeringen voor de verdere ontwikkeling
van Urban Air Mobility (UAM). Hiermee wordt richting
gegeven aan de doorontwikkeling van UAM in Nederland.

Enkele steden in Nederland zijn recentelijk gestart met het
ontwikkelen van beleid rondom UAM, zoals Enschede,
Rotterdam en Den Haag, terwijl andere drones juist willen
weren. Deze verkenning geeft een eerste beeld van de
huidige stand van zaken van de inzet van UAM in Nederland;
kansen en risico’s uit een aantal tot nu toe opgedane pilots.
Hiermee geven we inzicht in de opgaven die er – onder
andere beleidsmatig – zijn.

In 1998 had niemand een mobiele telefoon, men zag er
het nut niet van in. Computerexperts konden zich tot ver in
de jaren ’70 niet voorstellen wat het nut van een computer
thuis zou zijn. Mobiliteit is een menselijke behoefte. Sinds
het ontstaan van de auto droomt de mens van de
vliegende auto. Nooit was die droom dichterbij dan nu.
Tegelijkertijd lopen de wegen vol en staat de economie
dagelijks letterlijk uren stil. Voor politie en brandweer is de
drone al niet meer weg te denken. Ziekenhuizen richten
zich nu al in op vervoer van bloed en organen door de
lucht. Tegelijkertijd heeft de maatschappij begrijpelijke
bedenkingen bij UAM. Hoe blijft de privacy gewaarborgd,
hoe zit het met de veiligheid, met vervuiling van ons
uitzicht, met de geluidsoverlast? Wordt het alleen iets voor
een beperkte gebruikersgroep / the lucky few? Of blijkt dat
er veel maatschappelijke en economische voordelen mee
te behalen vallen en brede inzet wenselijk en nodig is?

Om die periode goed te overbruggen en de ontwikkeling
in goede banen te kunnen leiden, is de kennis, kunde en
ervaring nodig van een breed veld van onderzoekers,
ontwikkelaars en marktpartijen, samen met de overheid.
Kennis die wordt gebundeld in de DDD. De Dutch Drone
Delta wil de brede visie en kennis van de partners inzetten
om samen met politiek en overheid UAM de aandacht te
geven die het verdient. Dit doet de DDD door gezamenlijk
met relevante stakeholders usecases uit te voeren, zowel
theoretisch als in de praktijk.

UAM is de toekomst
Maar dat gaat niet vanzelf

Inhoudsopgave
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Ons uitgangspunt
Waar we naar toe werken

Waarom doet de DDD dit?
Wat ons onderscheidt

Visie van de DDD

In 2025 een gezond UAM ecosysteem waarin Nederlandse
publieke en private organisaties duurzaam bijdragen aan
maatschappij en economie met exportwaardige producten en
diensten, passende juridische randvoorwaarden, voldoende
adequaat en veilig ingericht luchtruim en passende
infrastructuur op de grond voor duurzame
mobiliteitsoplossingen voor data, diensten en goederen
(personen na 2025).

Missie van de DDD

Stichting Dutch Drone Delta maakt het ecosysteem voor
Advance Air Mobility mogelijk in Nederland, opdat
marktpartijen en overheden nieuwe toegevoegde waarde
kunnen leveren in een duurzame en moderne economie.

Onbemande luchtvaart in het algemeen, en Advanced Air
Mobility (AAM) in het bijzonder, gaan impact hebben op onze
maatschappij en economie. Marktpartijen en overheden
hebben de kans om met AAM nieuwe toegevoegde waarde
te leveren.

De partners en de initiatiefnemers in Stichting Dutch Drone
Delta hebben een strategisch belang bij de ontwikkeling van
AAM. Het bundelen van deze krachten zorgt voor een
collectieve aanpak in de vorming van het Advanced Air
Mobility ecosysteem in Nederland.

De inzet:
Inspireren door het demonstreren van toepassingen en
mogelijkheden op basis van vijf gedefinieerde tracks; sociale
acceptatie, langeafstandsvluchten, integratie bemand en
onbemand, drone delivery en Urban Air Mobility

Het onderbouwen van het ‘Waarom’ naar alle stakeholders
door kennisdeling, waarbij voorwaarden en kaders worden
geschapen om tot versnelling te komen.

Urban Air Mobility (UAM) betreft het transport van mensen en goederen door de lucht in
een omgeving die zich kenmerkt door de aanwezigheid van typische stedelijke aspecten,
zoals gebouwen en andere obstakels en mensenmenigten.

Inleiding

Inhoudsopgave
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Advanced Air Mobility (AAM) is een nieuw mobiliteitsconcept voor de
luchtvaart met gebruik van elektrische verticaal opstijgende en landende
voertuigen voor het verplaatsen van personen en goederen.
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Ambities
Dutch Drone Delta

Ambities
Ministerie Infrastructuur & Waterstaat

Urban Air Mobility is een nieuwe en duurzame vorm van
mobiliteit tussen en binnen steden. Drones hebben de
potentie om het fileprobleem te verzachten, om havens
automatisch te inspecteren en te beveiligen, en medicijnen
altijd op het juiste tijdstip af te leveren. Om te zorgen dat
dit op een veilige, efficiënte en maatschappelijk gewenste
manier gebeurt, slaan we nu de handen ineen.

We onderzoeken hoe drones autonome
langeafstandsvluchten kunnen uitvoeren, en hoe bemand
en onbemand verkeer feilloos gecombineerd kunnen
worden. Hierbij laten we zien hoe drones een positieve
invloed kunnen hebben op onze economie, het milieu en
de maatschappij.

In november 2020 is de Luchtvaartnota aan de Tweede
Kamer aangeboden. Deze refereert aan een aantal
aspecten van UAM, onder de thema’s “Nederland goed
verbonden” en een “Aantrekkelijke en veilige
leefomgeving”. De sterk met UAM geassocieerde air taxi’s
worden hier bijvoorbeeld meermaals in genoemd. Om ons
voor te bereiden op de ontwikkelingen die nog komen, is
het van essentieel belang om te (blijven) investeren in
kennis. Kennis is belangrijk voor het realiseren van de
ambities uit de beleidsagenda en het ontwikkelen van
effectief beleid.

Het NLR (Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum), als
adviesorgaan van het ministerie EZK, heeft in 2018 het
document ‘Strategische Ambities Drones’ opgesteld. Als
ambitie is benoemd dat drones een ‘key enabler‘ zijn voor
innovatieve oplossingen om de steeds sneller
veranderende maatschappelijke, economische en
defensie-uitdagingen het hoofd te bieden. In 2035
vertegenwoordigen drones dezelfde waarde als het
commerciële- en defensie- vliegtuiggebruik van vandaag
(2018).

Inleiding
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Dit onderzoek is een eerste verkenning naar nu door de
DDD-partners gesignaleerde beperkingen die een nuttige
ontwikkeling van UAM kunnen belemmeren. Daarnaast zijn
kansen inzichtelijk gemaakt. Hiervoor is gebruik gemaakt van
de gezamenlijke kennis van de DDD-partners.

In het najaar van 2021 is een enquête verspreid onder de
partners van de DDD die bezig zijn met het voorbereiden
en/of uitvoeren van dronevluchten in Nederland. In deze
enquête is onder meer gevraagd naar belemmeringen bij
het uitvoeren van vluchten en de impact daarvan. De
enquête is zowel ingevuld door stakeholders welke
betrokken zijn bij één van de casussen als door partijen die
niet concreet betrokken zijn bij een case. De enquête bevat
hiervoor een case-specifiek en een algemeen deel.

Op donderdag 11 november 2021 zijn tijdens expertsessie
binnen de Dutch Drone Delta deelnemers gevraagd naar
hun toekomstbeeld voor dronegebruik in 2035 en wat
hiervoor van het Rijk nodig is. Ook zijn enkele partijen
verdiepend geïnterviewd. De resultaten zijn opgenomen in
een conceptrapportage.

Tijdens de slotbijeenkomt op 11 maart 2022 zijn de
bevindingen gedeeld met het ministerie en is een doorkijk
(met adviezen) opgesteld voor de verdere uitrol van UAM.
Een weergave van de slotbijeenkomst en het advies zijn
vervolgens aan deze rapportage toegevoegd.

In onderstaande overzicht is weergegeven welke partijen
de enquêtes hebben ingevuld en/of aanwezig waren bij de
expertsessie.

- AirHub
- Amsterdam Drone Lab
- Antea Group
- ANWB
- Havenbedrijf Rotterdam
- KPN
- Luchtverkeersleiding Nederland
- Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum
- Nederlandse Spoorwegen
- Rijkswaterstaat
- ROC van Amsterdam
- Rotterdam – The Hague Airport
- Schiphol Group Nederland
- Space53

Onderzoeksopzet
Werkwijze

Deelnemende partijen
Stakeholders
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Sinds 31 december 2020 is een Europese regelgeving voor
het uitvoeren van dronevluchten van kracht. Ratio
hierachter is dat drones een snel groeiende sector in de
luchtvaart vormen en een grote (economische) potentie
hebben. De EU heeft daarom een verordening
aangenomen voor het veilig gebruik van drones in het EU-
luchtruim. Voor de invoering van de Europese regelgeving
had ieder land zijn eigen regelgeving voor het gebruik van
drones. In Nederland was dit ondergebracht in de
Regeling op afstand bestuurbare luchtvaartuigen (Roabl),
waarin een aantal belangrijke regels stond voor met name
hobbygebruik. Belangrijke wijziging in deze nieuwe
Europese Droneverordening is dat er geen onderscheid
meer wordt gemaakt tussen commerciële en niet-
commerciële vluchten. Het onderscheid wordt vanaf heden
gemaakt op basis van het risicoprofiel van de vlucht. Aan
welke regels je moet voldoen, hangt daarmee af van de
soort drone (gewicht, klasse, maximale afstand, etc.) en de
locatie waar je vliegt. Hoe meer risico’s een bepaalde
vlucht met zich mee brengt, hoe meer eisen er gesteld
worden aan de piloot/exploitant van de vlucht.
De regelgeving voor meer complexe operaties, waaronder
die in dichtbevolkte gebieden, is nog in ontwikkeling. Voor
de meest risicovolle operaties wordt met gecertificeerde
drones en een gecertificeerd drone-
verkeersbegeleidingssysteem gewerkt. De regelgeving
hiervoor is nog volop in ontwikkeling en het zal enige jaren
duren voordat dit gereed zal zijn.

Beleid 
Kansen

Wetgeving
Van nationaal naar EU

Met UAM en drone-ontwikkeling wordt aangesloten bij een
internationale ontwikkeling die ook onderdeel is van het
nationale beleid. De Nederlandse overheid heeft in het
drone-programma aangegeven actief beleid te willen
voeren op de introductie van drones, inclusief die in
binnenstedelijke omgevingen en het havengebied.

In de Luchtvaartnota van 2020 is benoemd dat de
dronesector zich in de komende jaren blijft ontwikkelen en
dat de overheid deze ontwikkeling ruimte wil bieden. Het
gebruik van drones wordt gezien als een kans en dat
betekent dat hier dan ook plek voor moet zijn in het
luchtruim:

“De komst van drones en onbemande vliegtuigen zoals
vliegende auto's biedt kansen voor bedrijven en leidt tot
nuttige toepassingen. Verticaal stijgen en landen van
vliegtuigen kan een deel van de bestaande nadelen van
vliegen wegnemen. Het kabinet wil onbemande
luchtvaartuigen de ruimte geven en vernieuwende
technologie en diensten mogelijk maken.”

In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) wordt het inzetten
van drones kort benoemd als een kans die ingezet kan
worden ten behoeve van een innovatief ruimtegebruik.

Inleiding
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Recent is het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd van
dezelfde vier coalitie partijen. Het regeerakkoord van 2021
is een aantal pagina’s dunner, waardoor bepaalde intenties
ook beknopter zijn opgeschreven.

In het regeerakkoord is het inzetten van drones of het
toepassen van Urban Air Mobility niet benoemd. Het
kabinet is voornemens om bepaalde innovaties met
investeringen te ondersteunen maar blijft hierin globaal.
Waar in 2017 duidelijk werd benoemd dat er
experimenteerruimte moet komen voor innovatieve
toepassingen, is dat niet te zien in het regeerakkoord van
2021. Logischerwijs wil dat niet per definitie zeggen dat de
coalitie hier op tegen is, maar het is ook niet expliciet
benoemd.

Voor luchtvaart in het algemeen is benoemd dat er
aandacht moet zijn voor negatieve effecten van luchtvaart
op mens, milieu en natuur.

Regeerakkoord 2017 
Economische kans

Regeerakkoord 2021
Verminderen van de negatieve effecten van luchtvaart

In het regeerakkoord van 2017, opgesteld voor VVD, CDA
D66 en ChristenUnie, is het inzetten van drones benoemd
in de paragraaf Economie, innovatiebeleid en
vestigingsklimaat.

In dit regeerakkoord van 2017 is de volgende passage
opgenomen over het inzetten van drones:

“Het kabinet wil ruimte bieden aan ondernemers en
daarmee mogelijkheden bieden voor regionale en sectorale
proefprojecten, wettelijke experimenteerruimte,
testlocaties (bijvoorbeeld voor drones) en de vergroting van
regelvrije zones. Daarbij gelden
minimumvereisten en passend toezicht.”

Het toenmalige kabinet heeft dus aangegeven open te
staan voor de innovatieve inzet van drones en dat er ook
voldoende ruimte moet zijn om hier mee te
experimenteren.

Inleiding
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“Rome, Italy, 3 November 2021 – From Fiumicino’s
Leonardo Da Vinci airport to the center of Rome, and vice
versa, in just 20 minutes, and with zero emissions in flight.
This is one of the main advantages of VoloCity, the
innovative air taxi created by the German company
Volocopter, which will be on display in Piazza San Silvestro,
in the heart of Rome, from 2 to 4 November.”
(www.volocopter.com)

November 26, 2021 - “Skyports, a designer, developer and
operator of vertiports (landing sites for eVTOL aircraft) is
developing Europe’s first test vertiport in France, as a
significant step towards launching commercial Advanced
Air Mobility (AAM) services in time for the 2024 Paris
Olympics.” (www.traffictechnologytoday.com)

“Munich, 08 September 2020: Lilium, the Munich-based
aviation company developing an all-electric, vertical take-off
and landing aircraft for regional air mobility, has agreed
with both Dusseldorf Airport and Cologne/Bonn Airport to
explore how the two airports can become hubs within a
regional air mobility network spanning North Rhine-
Westphalia. Lilium plans to establish regional air mobility as
a new mode of transportation, using its fully electric, 5-
seater aircraft by 2025.”
(lilium.com )

Nederland internationaal
Nederland koploper?

Uit de internationale pers
Citaten omtrent UAM

In Nederland is er ruime interesse in UAM en de kansen die
het biedt. Maar tot wezenlijke businesscases is het in
Nederland nog niet gekomen. Kleine drones worden
steeds vaker ingezet (denk aan verkeersonderzoek en
luchtfotografie), maar UAM volgt nog niet. Er is een aantal
vluchten uitgevoerd, maar de meeste hiervan zijn in het
kader van onderzoek en pilotprojecten, zoals bijvoorbeeld
de DDD-usecases of een europees programma zoals AMU-
LED. Nederland heeft ontwikkelaars van innovatieve
voertuigen (zoals PAL-V), maar die verkopen vooral aan het
buitenland. We staan voor de uitdaging om een stap te
maken; van kruimelwerk naar businesscases. Een stap die
in de landen om ons heen nu wordt gemaakt.

In Rome moeten drones voor personenvervoer gaan
vliegen tussen het vliegveld en hotels in de stad (zie de
foto op het voorblad). In Parijs is er in 2024 een
dronecorridor tijdens de olympische spelen vanaf drone
airport Orly. In Duitsland moeten in het Roergebied in
2025 elektrische taxi's vliegen tussen Münster, Dortmund,
Bielefeld, Aken en Siegen.

Nederland dreigt achter te (gaan) lopen. Dit ondanks de
nationale ambities en de aanwezigheid van de benodigde
kennis en kunde (o.a. innovatieve bedrijven, kenniscentra,
de DDD, chipontwikkeling, de mobiele netwerken, 5G,
etc.).
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2. Samenvatting

Onderdeel 1: Samenvatting & Impact van belemmeringen

Onderdeel 2: Wat gaat er goed en kan er beter
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Inleiding

Samenvatting 
De hoofdpunten omschreven

‘Om van innovatie naar praktijk te gaan’, zoals de minister
stelt (zie pagina 2). Dat lijkt inderdaad de essentie van de
voorliggende opgave.

De belemmeringen, en daarmee de vervolgacties om UAM
tot een succes te maken zijn over de verschillende thema’s
verdeeld. In elk thema zitten, afhankelijk van de case,
belemmeringen die een vertragend effect hebben op een
verdere doorontwikkeling van UAM.

Anderzijds, alle partners boeken vooruitgang. Met
verschillende casussen wordt steeds meer kennis
verzameld; kennis om onderling en met het Rijk te delen.
De interesse in UAM is wijdverspreid en diverse initiatieven
(deels buiten Nederland) laten de potentie van UAM zien.
Vooral de casussen waar drones ingezet worden als tool
om een maatschappelijk of commercieel doel te bereiken
laten zien wat er mogelijk is. De drone-potentie is er, maar
vraagt om businesscases. Businesscases voor UAM daar
waar het de meerwaarde laat zien; meerwaarde op gebied
van bijvoorbeeld duurzaamheid, bereikbaarheid,
veiligheid, kosten of snelheid. Cases die bijdragen aan het
verder ontwikkelen van beleid en wetgeving.

Marktpartijen en overheden hebben de kans om met AAM
nieuwe toegevoegde waarde te leveren voor de
maatschappij.

Fysiek

Sociaal

Veiligheid

Regelgeving

Techniek: 
Betrouwbaar

heid

Techniek: 
veiligheid

Techniek: 
Efficientie

Impact van de belemmeringen
Een diffuus beeld van de belemmeringen in het hele spectrum

Vanuit de diverse casussen is er een totaal overzicht gevormd
van de impact van de belemmeringen die de uitrol van UAM
hinderen. De selectie van aspecten die geïnventariseerd zijn is
vooraf aan de enquête tot stand gekomen samen met de DDD-
partners. De omvang van de belemmering wordt hieronder per
aspect weergegeven. Er is geen sprake van één aspect dat er uit
springt. Op alle aspecten zijn er belemmeringen.

Samenvatting

Inhoudsopgave
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De meest aansprekende voorbeelden van UAM (personenvervoer)
treffen we in de landen om ons heen. Nederland heeft ondanks de
aanwezige kennis en middelen geen koploperspositie. Concrete
businesscases zijn zeldzaam; bijvoorbeeld door het uitrusten van een
aantal locaties voor dronevluchten (hardware en software) en het
vaststellen van corridors. De potentie is nog niet volledig in beeld.
Een volledig overzicht van nieuw te creëren waarden en kansen die er
zijn op gebied van duurzaamheid, en milieu is er (nog) niet. Zonder
schaalsprong met UAM komen ook investeringen in (delen van)
kennis en kunde, nieuwe technologie en een nieuwe economie maar
beperkt van de grond, en dat terwijl er nu al een tekort is aan
geschoolde arbeidskrachten in de sector.
Juridisch zijn nog aanpassingen nodig. Wetgeving mist nog de
verbinding tussen bemande en onbemande luchtvaart en
standaarden zijn nog in ontwikkeling.
Technisch zijn er ook uitdagingen, bijvoorbeeld als het gaat over de
beveiliging van de (aansturing van) de drones, dataveiligheid en het
verbeteren van de positiebepaling en detect- and avoid technieken.
Het oplossen hiervan lijkt vooral aan de sector zelf, maar speelt wel
een rol in het vergunnen van drone-vluchten.
Sociale acceptatie leeft vooralsnog vooral als zorg, maar heeft nog
geen vluchten belemmerd. Dit vraagt omgevingsmanagement en
monitoring bij intensivering van UAM.
Tot slot lijkt sprake van een vicieuze cirkel. Innovaties wachten op
gunstige voorwaarden, maar voor tot stand komen van (werkbare)
voorwaarden zijn testcases nodig.
Deze opsomming is niet uitputtend. In de volgende hoofdstukken is
onderliggende informatie opgenomen.

Wat gaat er goed?
De basis voor verdere ontwikkeling

Wat kan er beter?
De uitdaging om vanuit pilots op te schalen

Bij onderzoek naar belemmeringen mag niet vergeten
worden wat er goed gaat. Dit is de basis om op verder te
gaan:
• In een breed spectrum zijn er partijen betrokken en

wordt nieuwe kennis opgedaan. Deze wordt ook
gedeeld, bijvoorbeeld binnen de DDD.

• De luchtvaart en Europese drone-regelgeving borgen in
grote mate de veiligheid. EASA biedt een gedegen
basis. Er lijkt geen aanleiding wet- en regelgeving voor
de veiligheid aan te scherpen (wel is het een
aandachtpunt om deze werkbaar te maken)

• Er worden succesvolle drone-vluchten uitgevoerd,
vooral in havengebieden en buiten de stad. Drones (niet
BVLOS) worden steeds vaker ingezet voor inspecties,
handhaving of bij calamiteiten.

SamenvattingInleiding
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Ons advies aan de minister
Omarm UAM

Vanuit de DDD adviseren wij de Minister om UAM en de rol
van de DDD daarin te omarmen. Dit kan door het:

a. gezamenlijk plaatsen van een stip op de horizon en
uitstippelen van een marsroute hierheen met
bijpassend beleid om recht te doen aan de potentiële
economische en maatschappelijke meerwaarde voor
Nederland;

b. stimuleren van UAM innovaties en randvoorwaarden
met doelgericht investeringsvriendelijk en breed
binnen de overheid gedragen beleid voor launching
customership;

c. faciliteren van de noodzakelijke voorzieningen voor
testen en experimenteren met UAM door het “light
UAS operator certificate” (LUC) voor testlocaties, het
inrichten van het luchtruim hiervoor en het financieel
ondersteunen van deze centra voor innovatie;

d. gezamenlijk onderzoeken hoe UAM de maatschappij
vooruit helpt, welke randvoorwaarden hierbij horen
die de omarming hiervan breed mogelijk maken en
daarvoor gezamenlijk beleid te formuleren.

SamenvattingInleiding
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Tijdens de slotbijeenkomst met de DDD en het ministerie op 11
maart 2022 zijn deze adviezen vertaald naar vier acties.

1. Vastleggen van de urgentie 
Denk hierbij aan de wereldwijde UAM ontwikkeling, het 
economische belang, klimaatdoelen, ruimtegebruik, snelle 
(medische) interventies, de arbeidsmarkt, geopolitieke 
vraagstukken en (digitale) veiligheid.

2. Beschrijven van de gemeenschappelijke ambitie
Gemeenschappelijke agenda per fase van de UAM ontwikkeling (zie
ook sheet 53)

3. Voorzien in randvoorwaarden
• Capaciteit, kennis en commitment
• Wetgeving: Mogelijk maken BVLOS vliegen, o.a. U-space & i.r.t.

de VFR
• Ondernemerschap en investeringskapitaal (o.a. Groeifonds)

4. Opschalen van UAM-testlocaties naar volwaardige proeftuinen
Volwaardige proeftuinen met droneverkeer in ‘de echte wereld’.
Vertiports, corridors, kennisontwikkeling en innovatie middenin de
maatschappij.

De resultaten van deze acties, danwel de stappen om hierin te
voorzien, zouden passen in een vervolg op het actieplan
Onbemande Luchtvaart 2021 – 2023.

Het actieplan
Vier concrete acties

https://www.dutchdronedelta.nl/
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3. Casussen en experts

Onderdeel 1: Dutch Drone Delta usecases

Onderdeel 2: Overige usecases

Onderdeel 3: Expertsessie

Inhoudsopgave
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Casussen &
Expertsessie

Inleiding op de casestudies
Leren van lopende casussen

Deze studie maakt gebruik van uitgevoerde en lopende
casussen met betrekking tot drones en UAM. Naast
usecases van de DDD, zijn ook enkele andere casussen van
de DDD-partners opgenomen in een overzicht. Zowel
casestudies waarin daadwerkelijk gevlogen wordt of is, als
studies zonder vlucht zijn in dit onderzoek betrokken.

Omdat ook generieke studies relevant kunnen zijn voor het
stedelijk en het havengebied is breder gekeken dan alleen
casussen daarvoor. In het caseoverzicht op de volgende
pagina is aangegeven wanneer een case uitgevoerd is in
het stedelijk, of het havengebied.

De kennisontwikkeling rondom UAM is volop in
ontwikkeling. Dat houdt ook in dat nog niet voor elke case
eindresultaten beschikbaar zijn. Dat is dan weergegeven in
de factsheet van die case. Het verdient aanbeveling om
deze studie later te actualiseren met de laatst beschikbare
informatie en andere relevante casussen.

Bij het opstellen van de factsheets per case is gebruik
gemaakt van:
• Het case-specifieke deel van de enquête,
• Verdiepende gesprekken.

Na de casussen is de in de expert-sessie opgehaalde
informatie opgenomen in dit hoofdstuk.

In de enquête is gevraagd om belemmeringen te scoren, waarbij
een hoge beoordeling aangeeft dat de benoemde belemmering
op dat aspect (Fysiek, Sociaal, Veiligheid, Regelgeving of Techniek)
daadwerkelijk ook een grote impact kan hebben op de verdere
uitrol van UAM. Indien een score 0, of geen score is toegekend
aan een aspect, dan komt dit aspect in het diagram ook niet meer
voor. De beoordeling zijn weergegeven in een roos. Deze maakt
inzichtelijk hoe de omvang van de belemmeringen per aspect zich
verhouden.

Als voorbeeld, In het onderstaande diagram spelen technische
belemmeringen geen rol en geeft veiligheid de grootste
belemmeringen.

Omvang van belemmeringen
Hoe verhouden belemmeringen zich tot elkaar?

Fysiek

Sociaal

Veiligheid

Inleiding
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Dutch Drone Delta – usecases: Stad/Haven

1. Opzetten kennisbank *
2. Uitdragen voordelen UAM communicatie plan *
3. Ervaren van drones bij de Wereld Haven dagen
4. Omgevingsonderzoek UAM
5. Remote ID 
6. Integratie bemand en onbemand
7. Drone Delivery van Wal naar Schip S&H
8. Drone Delivery Living Lab S
9. Het bepalen van de eerste UAM routes
10. Impact UAM op de infrastructuur

Overige projecten:

11. Vlucht op Zandvoort S
12. Dronevlucht Oranjewoud – Kopenhagen
13. Drone positionering over het netwerk
14. BVLOS drone delivery over langere afstand
15. BVLOS drone inspectie over langere afstand
16. Push to talk
17. AMU-LED

* Cursief weergegeven DDD-casussen zijn generiek en derhalve geen
onderdeel van de enquête. 
* Vet weergegeven casussen betreffen een uitgevoerde vlucht. De overige
casussen zijn vluchtvoorbereidingen of andere drone-gerelateerde
onderzoeken.

Case-overzicht

3 / 7

5

Locaties van de casussen
Vluchtlocaties van de 
casussen zijn hier 
weergegeven. 
(Theoretische) casussen, 
zonder vlucht zijn niet 
opgenomen in dit kaart 
beeld. 

11

17

Inleiding
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Casussen
Dutch Drone Delta usecases:

• 1. Opzetten kennisbank *
• 2. Uitdragen voordelen UAM communicatie plan *
• 3. Ervaren van drones bij de Wereld Haven dagen
• 4. Omgevingsonderzoek UAM
• 5. Remote ID 
• 6. Integratie bemand en onbemand verkeer
• 7. Drone Delivery van Wal naar Schip
• 8. Drone Delivery Living Lab
• 9. Het bepalen van de eerste UAM routes
• 10. Impact UAM op de infrastructuur

* Cursief weergegeven DDD-casussen zijn generiek en derhalve geen onderdeel van de 
enquête. 

https://www.dutchdronedelta.nl/
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Case omschrijving

Doel
Naast een goede communicatie is het ook 

belangrijk dat de samenleving “ervaring”
opdoet met drones en de positieve kanten 

hiervan te zien krijgt. 
Awareness creëren bij jonge mensen (scholieren) 

over toekomstig dronegebruik. Belangstelling 
wekken vooraf aan beroepskeuzes in en om de 
dronewereld. Indruk krijgen hoe jonge mensen 

tegenover drones staan. Wat is hun kennis en 
perceptie?

Toelichting
Bedoeling was om live demonstraties te geven 
tijdens de Wereld Haven Dagen in Rotterdam. 

Dit is vanwege coronamaatregelen niet 
doorgegaan. 

De case is vervolgens vormgegeven als lespakket 
in diverse klassen van circa 10 VMBO scholen.

Hierbij is aandacht besteed aan 
vervolgopleidingen en beroepskeuze. 

Het ervaren van drones bij evenementen (Dutch Drone Delta)
Wereld Haven dagen - Havenbedrijf Rotterdam
2020 / voorlichting

• Fysiek
n.v.t.

• Sociaal
Er is bij scholieren veel enthousiasme voor het 
onderwerp drones. In het kader van de lessen 
is beeldmateriaal bijeen gebracht. Er is 
behoefte aan meer ondersteunend
(beeld)materiaal.

• Veiligheid
n.v.t. 

• Regelgeving
n.v.t.

• Techniek
Betrouwbaarheid
n.v.t.

Efficiëntie
n.v.t.

Veiligheid
n.v.t.

Impact van de belemmering(en)

Niet van toepassing op deze case. De live-
demonstraties zijn vanwege corona-maatregelen
niet doorgegaan. 

Inleiding
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Case omschrijving

Doel
Dit betreft onderzoek naar de maatschappelijke 
acceptatie van Urban Air Mobility toepassingen 

en mogelijkheden deze acceptatie te vergroten.

Toelichting
Er is een verkenning gemaakt van potentieel 

relevante toepassingen, waarbij ook bestaande 
en op korte termijn meer zichtbare 

droneactiviteiten mee zijn genomen die van 
invloed kunnen zijn op de acceptatie van UAM.

Hierbij is gebruik gemaakt van 
literatuuronderzoek, een tweetal focus groups

met experts op het gebied van UAM, acceptatie 
van technologie en risico’s. Vervolgens is een 
vragenlijst ingevuld door een representatieve 
steekproef voor het Nederlandse publiek van 

1073 respondenten van het respondentenpanel 
van I&O Research.

Omgevingsonderzoek UAM
Space53 / Universiteit Twente / Hogeschool Saxion
2021/ Onderzoek

• Fysiek
Geen onderdeel van deze case.

• Sociaal
Over het algemeen worden UAM-toepassingen
neutraal tot negatief ontvangen door het
Nederlandse publiek. Er zijn echter verschillen per
toepassing van UAM, waarbij doorgaans
toepassingen van drones door hulpverleners
positief en commerciële en particuliere UAM-
toepassingen negatief worden ontvangen.

Om de acceptatie te vergroten kan worden
ingespeeld op de voordelen van UAM met begrip
voor het ervaren risico en gebrek aan persoonlijke
controle:
• het beïnvloeden van risicopercepties;
• het vergroten van vertrouwen in producten en

producenten;
• het vergroten van het gepercipieerde voordeel;
• de publieke kennis van dronetechnologieën;
• het inspelen op verschillende belevingen van

doelgroepen
Ook kunnen drone-bezitters meer aan de omgeving
vertellen over het nut en van UAM-toepassingen.
Het kan helpen als bewoners kunnen opzoeken
waarvoor een (net gepasseerde) drone wordt
ingezet.

• Veiligheid
Geen onderdeel van deze case.

• Regelgeving
Geen onderdeel van deze case.

Impact van de belemmering(en)

Niet van toepassing op deze case.

• Techniek
Betrouwbaarheid
• Geen onderdeel van deze case.

Efficiëntie
• Geen onderdeel van deze case.

Veiligheid

• Geen onderdeel van deze case.

Inleiding
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Case omschrijving

Antea Group

Doel
De toegevoegde waarde van deze case voor

UAM in Nederland is dat de locatie van de drone 
(hoogte, snelheid, locatie) inzichtelijk wordt voor

de luchtverkeersleiding. Dit is een belangrijke
stap om bemande en onbemande luchtvaart

naast elkaar te laten bestaan.

Toelichting
De luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft
in samenwerking met de Dutch Drone Delta een

succesvolle test uitgevoerd, waarbij via de 
GoDrone app luchtverkeersleidingsinstructies

aan een dronebestuurder werden gegeven. De 
test is uitgevoerd in het gecontroleerde

luchtruim rondom Rotterdam The Hague Airport, 
onder controle van de verkeerstoren. 

Remote ID voor drones (Dutch Drone Delta)
KPN
25 Juni 2021 / Uitvoerende fase

• Fysiek
De fysieke omgeving bepaalt in sterke mate de
route en landing/take-off-locaties.

• Sociaal
Niet onderzocht in deze case.

• Veiligheid
Het inzicht hebben in de locatie van de drone
kan het algemene beeld van gebruikers in het
luchtruim aanzienlijk verbeteren. Daarnaast is
met dit inzicht aansturing en controle mogelijk,

• Regelgeving
Remote ID moet het mogelijk maken om
sneller zaken omtrent regelgeving 'af te vinken’
en invulling te geven aan e-conspicuity (zoals
transponderplicht), zodat drones en andere
vliegende objecten elkaars positie ‘weten’. Als
dit op orde is, dan kunnen BVLOS vluchten
sneller en frequenter toegestaan worden

• Techniek
Betrouwbaarheid
Nieuwe technieken zijn beschikbaar (en
eventueel uit te breiden) en zorgen voor een
betere betrouwbaarheid tijdens BVLOS
vluchten.

Efficiëntie
Locatiedata van de drone en het beschikbaar
stellen aan U-Space omgevingen draagt bij aan
het digitaliseren van U-Space en bijbehorende
vluchtprocessen.

Veiligheid
Inzicht in de locatie van de drone kan gebruikt
worden voor ander luchtverkeer.

Fysiek

Sociaal

Veiligheid

Regelgeving

Betrouwba…

veiligheid

Efficien…

Impact van de belemmering(en)
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Case omschrijving

Doel
Het integreren van kaders en communicatie voor

bemande en onbemande vluchten. 

Toelichting
Deze case is een kapstok voor diverse 

onbemande vluchten, maar betreft zelf geen
vlucht.

UAM is een nieuw gebruik van het luchtruim, met 
eigen karakteristieken. Aanpassingen zijn nodig

om gebruik van de U-space system door 
meerdere type gebruikers te regelen; voor

bemande en onbemade vluchten. 
De EU-regel 2021/666 verplicht (bemande en 

onbemande) luchtvaart om zich continue 
kenbaar te maken aan de U-space service 

providers. Dit roept diverse vragen op.

Een essentiële vraag uit deze case is:
Tot in welke mate moet en kan UAM 

geïntegreerd worden in de bestaande
luchtvaart? Wat is er nodig aan technologie, 

standaardisatie, procedures, communicatie en 
training? En op welke termijn is een verdere

uitrol van UAM mogelijk? 

Integratie bemand en onbemand
Rotterdam – The Hague Airport
2021 – 2022 / verkennende studie

• Fysiek
Relevante vragen zijn: hoe kan een groot aantal
(onbemande) drones met korte onderlinge
afstanden worden gecoördineerd. En hoe is
(directe) onderlinge communicatie tussen
onbemande drones mogelijk? Hoe kan de
veiligheid in de lucht en op de grond worden
geborgd? En hoe kan UAM worden ingepast
zonder belemmeringen voor de luchtvaart?
Aparte flight-corridors lijken noodzakelijk.

• Sociaal
Geen onderdeel van deze case.

• Veiligheid
Relevante vragen zijn: hoe kunnen
noodlandingen en alternatieve landingen voor
UAM veilig plaatsvinden? Hoe kan prioriteit van 
bemande luchtvaart worden geborgd, en 
welke gevolgen heeft dit voor de UAM?

• Regelgeving
Essentie van deze case is de verbinding van de
regelgeving en communicaties tussen
bemande en onbemande vluchten, tussen
drones en (reguliere) vliegtuigen. De GoDrone
app is hierin één van de mogelijk tools. Een
additionele vraag is of er één nieuw integraal
regime moet komen voor bemande en
onbemande vluchten, of dat het slim koppelen
van beide mogelijk is. De eerste optie lijkt
tijdrovend en complex.

Impact van de belemmering(en)

• Techniek
Betrouwbaarheid
Bestaande systemen naast elkaar komen
betrouwbaarheid niet ten goede.
Efficiëntie
Het huidige systeem is niet efficiënt, doordat
drone-piloten en ‘regulier’ piloten beide op gelijk
niveau met de luchtverkeersleiding
communiceren, terwijl belangen en locaties
verschillen.
Veiligheid
Geen (verdere) belemmeringen

Fysiek

Sociaal

Veiligh
eid

Regelg
eving

Betrou
wbaar

veiligh
eid

Efficie
ntie
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Case omschrijving

Doel
De case is binnen het DDD-programma 

uitgevoerd om aan te tonen wat de technische 
mogelijkheden zijn. 

Toelichting
De case betreft twee vluchten. De eerste vlucht 

over 4,3 km had als bestemming een stilliggend 
offshore schip in de Rotterdamse haven. De 
tweede vlucht is uitgevoerd naar een kleiner 

varend schip in de stad.

Rondom de case heeft bewonersparticipatie 
plaatsgevonden. 

Drone delivery van wal naar schip (Dutch Drone Delta)
Havenbedrijf Rotterdam
jan. 2020 - oktober 2020 / Uitgevoerde vluchten

• Fysiek
Er zijn nog geen dronehavens of fysieke start-
en eindpunten. Schepen zijn nog onbekend
met ontvangen van drones. Op beide vlakken
moet dus nog geïmproviseerd worden.

• Sociaal
Bewonersparticipatie in september 2020
toonde nauwelijks weerstand. Tegelijkertijd
moet gezegd dat belangstelling zeer gering
was. Geen weerstand, noch positieve reacties,
ondanks herhaaldelijke kennisgeving bij
omwonenden.

• Veiligheid
Veiligheid was goed te borgen in (voormalige
Nederlandse) toestemmingsprocedure. Er zijn
geen bijzonderheden. 

• Regelgeving
Vluchten zijn binnen de (beperkte)
mogelijkheden van de regelgeving uitgevoerd,
onder ‘oude’ Nederlandse regelgeving.
Destijds moest een afweging gemaakt worden
tussen het Nederlandse en Europese regime.
Inmiddels is het Europees regime van
toepassing, waarmee deze afweging en de
‘vertaling’ van regimes niet meer relevant is.

• Techniek
Betrouwbaarheid
Eénmaal uitgesteld door een niet functionerend
toestel.
Efficiëntie
Geen belemmeringen.
Veiligheid
Weersafhankelijk. Vlucht is éénmaal door slecht
weer uitgesteld.

Impact van de belemmering(en)

Inleiding

Inhoudsopgave

Samenvatting
Casussen &
Expertsessie

OverigeBevindingen

https://www.dutchdronedelta.nl/


Fysiek

Sociaal

Veiligheid

31

Case omschrijving

Doel
De toekomst van UAM uitproberen in ‘de echte 

leefomgeving’: het bezorgen van alledaagse 
goederen met een drone in hartje Amsterdam. 

Het hoofddoel daarbij was onderzoeken hoe 
mensen dit ervaren (sociale acceptatie), wat de 

effecten zijn op de fysieke leefomgeving 
(mobiliteit en geluid), wat de businesscase is 

(een aanbieder van dit soort diensten betrokken, 
Justeattakeaway.com in dit geval). Er is gekeken 

naar de technisch/juridische uitdagingen van 
deze vlucht vandaag de dag.

Toelichting
Op donderdag 28 oktober is vanuit de Dutch 
Drone Delta een pilot uitgevoerd waarbij een 

drone is gebruikt om een maaltijd te bezorgen.
Er zijn gedurende de dag onderzoeken 

uitgevoerd naar de effecten op de fysieke 
leefomgeving en de reacties van voorbijgangers.

Tot slot. De Drone heeft het IJ binnen 2 minuten 
overgestoken. Bezorging per fiets of auto zou > 

10 of > 20 minuten kosten.

Drone delivery living lab - maaltijdbezorging
Amsterdam (Dutch Drone Delta)
Antea Group
28-10-2021 / Uitgevoerde vlucht

• Fysiek
Vaststellen van opstijg- en (nood)landingslocaties in
druk stedelijk gebied moet niet onderschat worden.
Hiervoor zijn gebieden afgezet tijdens de vlucht.

• Sociaal
Van passanten in de nabijheid van de vlucht is circa
1/3 de drone opgevallen. Geen hinderervaring. Wel
principiële tegenstanders als het gaat om niet-
essentiële vluchten (zoals maaltijdbezorging). Voor
medische vluchten ligt dit anders. Privacy is een
vaker genoemde zorg. Er zijn geluidmetingen
verricht. De volledige analyse is nog niet
beschikbaar.

• Veiligheid
Er zijn mitigerende maatregelen getroffen om op
deze locatie veilig te vliegen. Er is een
noodlandingslocatie ingericht. Vanwege wind zijn
alternatieve start- en landingslocaties gezocht en
door de politie afgebakend. En is nog veel
afstemming vooraf, techniek en menskracht nodig.
In de eindsituatie van een volledig UAM-systeem
moet dat natuurlijk volledig geïntegreerd zijn.

• Regelgeving
Binnen de huidige regels is testen mogelijk, maar
dit kost tijd. Daadwerkelijk in massa vliegen lijkt nog
niet mogelijk. Per vlucht zijn ontheffingen en piloten
ter plaatse nodig. Vliegen in de CTR van Schiphol is
een aandachtspunt. Dit vraagt radiocontact en
daarvoor een crewlid. Er is een NOTAM afgegeven
die andere luchtruimgebruikers attendeert op de
drone. Bij een passerende (politie/trauma)
helikopter zou de proef afgebroken worden.

• Techniek
Betrouwbaarheid
I.v.m. onvoldoende nauwkeurige GPS alsnog laatste 5 
meter handmatig geland. 
Efficiëntie 
Door vooringestelde GPS-route kon vlucht enkel in één 
richting worden uitgevoerd.
Veiligheid
Er is gewerkt met alternatieve landingslocaties, extra

waarnemers en zendmasten voor verbinding met de
drone en LVNL. In deze usecase is gezorgd door
manuele afstemming met onder andere LVNL voor
beschikbaarheid in het luchtruim en daarmee dus
voorkomen dat detect/avoid nodig is.

Impact van de belemmering(en)

Inleiding

Inhoudsopgave

Samenvatting
Casussen &
Expertsessie

Bevindingen Overige
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Case omschrijving

Doel
Het inzichtelijk maken van de benodigde 

activiteiten rondom het openen van routes in 
relatie tot luchtruim en grondactiviteiten.

Toelichting
Denk hierbij (niet uitputtelijk) aan het vliegen in 
CTR, militair laagvlieggebied, Klasse G (laagste 
standaard-vliegniveau) voor in de lucht en aan 

snelwegen, hoogspanningsleidingen en Natura 
2000-gebieden op de grond.

De case loopt nog, met het zwaartepunt in 2022. 
Er zijn nog geen tussentijdse resultaten 

beschikbaar.

Bepalen van de eerste UAM routes (Dutch Drone Delta)
ANWB
Q4 2021 - 2022 / Verkennende studie

• Fysiek
Nog geen resultaten beschikbaar.

• Sociaal
Nog geen resultaten beschikbaar.

• Veiligheid
Nog geen resultaten beschikbaar. Risico’s in de
lucht en op de grond worden inzichtelijk
gemaakt.

• Regelgeving
Nog geen resultaten beschikbaar. Wel
duidelijk is dat er nog geen eenduidige lijst van
kritieke infrastructuur is. Er zijn verschillende
lijsten die niet geheel overeenkomen.

Impact van de belemmering(en)

Resultaten verwacht in 2022.

• Techniek
Betrouwbaarheid
Niet relevant voor deze case

Efficiëntie
Niet relevant voor deze case

Veiligheid
Niet relevant voor deze case

Inleiding

Inhoudsopgave

Samenvatting
Casussen &
Expertsessie

Bevindingen Overige
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Case omschrijving

Doel
Een eerste verkenning binnen de DDD naar de 

toekomstige impact wat betreft de lucht- en 
grondinfrastructuur voor UAM. De focus ligt in dit

onderzoek op de infrastructuur van, en rondom
drone-luchthavens (vertiports).

.

Toelichting
Dit theoretische onderzoek legt de basis voor de 

benodigde infrastructurele aanpassingen voor
UAM infrastructuur. Hierbij is naar diverse 
locaties gekeken, met twee verschillende

luchttaxi's (eVTOL's). Op basis van deze inzichten
is tevens gekeken naar de toepassing op de 

hedendaagse drones.

Infrastructurele aanpassingen voor UAM (Dutch Drone 
Delta)
Rijkswaterstaat
Februari - juli 2021 / verkennende studie

• Fysiek
Aanleggen van nieuwe infrastructuur heeft
logischerwijs impact op de omringende
infrastructuur zowel op de grond als in de
lucht. Wat betreft geluid dient zoveel mogelijk
hinder te worden voorkomen door langs
bijvoorbeeld snelwegen en spoorwegen te
vliegen m.b.v. luchtcorridors.

• Sociaal
Geen onderdeel van deze case.

• Veiligheid
Degelijke infrastructuur met goede
veiligheidsprotocollen is vereist.

• Regelgeving
De implementatie van U-Space, certificering,
technische ontwikkeling en de mogelijkheid
om BVLOS te vliegen zijn essentieel voor het
breed implementeren van vertiports t.b.v.
UAM. Dit is een voorwaarde.

• Techniek
Betrouwbaarheid
Hier is niet uitgebreid naar gekeken binnen dit
onderzoek, maar zal van belang zijn om UAM
vluchten vanaf vertiports aan te sturen.

Efficiëntie
Vertiport flow management is een belangrijk
begrip en maakt het mogelijk om efficiënt
vluchten vanaf en naar vertiports uit te voeren. Dit
is geen onderdeel geweest van het onderzoek.

Veiligheid
Het onderzoek ging uit van een ver ontwikkelde
techniek op gebied van detect/avoid. Zolang dit
er niet is, is het lastiger om U-Space rondom
vertiports te ontwikkelen. U-space richt zich nu op
de lucht. Maar ook op de grond is ontwikkeling
van de benodigde infrastructuur nodig.

Impact van de belemmering(en)

Inleiding

Inhoudsopgave

Samenvatting
Casussen &
Expertsessie

Bevindingen Overige
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Casussen
Overige casussen:

• 11. Vlucht op Zandvoort
• 12. Dronevlucht Oranjewoud – Kopenhagen
• 13. Drone positionering over het netwerk
• 14. BVLOS drone delivery over langere afstand
• 15. BVLOS drone inspectie over langere afstand
• 16. Push-to-talk voor drone operators binnen CTR
• 17. AMU-LED

https://www.dutchdronedelta.nl/
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Case omschrijving

Doel
Inzichtelijk maken van verkeersstromen naar het 

station Zandvoort aan Zee, zodat middels
crowdcontrol de doorstroom beheerd

kan worden.

Toelichting
De vlucht is onderdeel van het Crowd Control 

Plan van de NS bij evenementen
Er is gewerkt met realtime data analyse m.b.v. 

Artificial Intelligence. 

De drone is ingezet als tool bij crowdcontrol, en 
niet als doel op zich. 

Dronevlucht Zandvoort
NS
Dutch Grandprix 2021/ Uitgevoerde vlucht

• Fysiek
Er is gevlogen met een Tethered-drone (met
kabel verbonden met de grond, voor continue
vliegen en monitoren). Voor deze vlucht is
relatief eenvoudig een TOL-area ingericht nabij
de te monitoren bezoekersstromen.

• Sociaal
Het publiek had geen hinder van de drone,
voor zover deze al is opgevallen. De drone
bleef op afstand.

• Veiligheid
De vlucht heeft geen belemmeringen gekend
door de zorgvuldig gekozen TOL-area. Wel
waren er illegale particuliere drones bij het
evenementen aanwezig. Hierop is
gehandhaafd.

• Regelgeving
Onderdeel van groot evenement. De gehele
airspace was onder controle van dit evenement
en toestemmingen werden via dit evenement
verleend, in samenhang met andere drones en
helikoptervluchten.
Regelgeving belemmert drone-inzet tussen 15
minuten na zonsondergang en zonsopkomst,
terwijl drones dan nog steeds (met
warmtecamera) zinvol ingezet kan worden bij
evenementen.
Aanmelden van de vlucht via de radio voelde
wat overbodig.

Impact van de belemmering(en)

• Techniek
Betrouwbaarheid
• Geen bijzonderheden

Efficiëntie
• Geen bijzonderheden

Veiligheid

• Geen bijzonderheden

Fysiek

SociaalVeiligheid

Regelgeving

Inleiding

Inhoudsopgave

Samenvatting
Casussen &
Expertsessie

Bevindingen Overige
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Case omschrijving

Doel
Het doel van de vlucht is om met en 

internationale dronevlucht van 750km van 
Oranjewoud naar Kopenhagen aan te tonen wat 

dronetechniek biedt voor inzichten die nodig zijn
om de strategische duurzaamheidsdoelen van de 

NAVO te behalen (SDG).
Aan de hand van de dronevlucht willen wij laten 

zien met behulp van drones, onderwaterrovers
en robothond Spot welke mogelijkheden er zijn

om op nieuwe manieren data in te winnen om 
inzichten te geven in onze fysieke leefomgeving. 

Toelichting
De vlucht gaat van Oranjewoud door 

Nederlands, Duits en Deens luchtruim met een
drone naar Kopenhagen, de duurzaamste stad

van Europa. Een BVLOS-vlucht met etappes van 
circa 30km. Onderweg worden diverse 

parameters gemeten. 
De route is uitgestippeld. De SORA wordt

opgesteld. Locaties voor de vlucht, en 
tussenlandingen voor batterijwissels worden

gezocht. 

Dronevlucht Oranjewoud - Kopenhagen
Antea Group, Airhub, DroneQ
Voorbereiding in 2021 / geplande vluchten (zomer) 2022

• Fysiek
Om de 30km zijn veilige landing- en opstijgplekken
nodig. Momenteel wordt contact gezocht met 
landeigenaren. Aandachtspunten liggen in het 
kruisen van o.a. snelwegen en spoorwegen
(infrastructuur). Bij de route is rekening gehouden
met onder andere bewoond gebied en gevoelige
gebieden zoals natuurgebieden. 

• Sociaal
Niet onderzocht in deze case.

• Veiligheid
De SORA en CONOPS besteden aandacht aan
risicovolle locaties in de lucht en op de grond.
Indien niet te ontwijken zijn mitigerende
maatregelen voorgesteld. CTR-gebieden (Van
helikopterplatform tot vliegvelden) en risicolocaties
(gevangenissen, kerncentrales, militaire basissen,
etc) zijn ontweken. Kruisen van snelwegen en
spoorwegen is tot een minimum beperkt en
resterende kruisingen zijn voorzien van mitigerende
maatregelen. De landing- en opstijglocaties zijn
zorgvuldig gekozen. De gekozen drone die bekend
en volledig gekeurd. Zodoende is bekend wat de
drone onder verschillende omstandigheden doet.
Tijdens de vlucht is er monitoring en kan
ingegrepen worden indien nodig.

• Regelgeving
Het is de eerste vlucht door drie landen met eigen
regelgeving, binnen de kaders van de Europese
regelgeving. De vergunningaanvraag is ingediend
bij ILT. Naast ILT zijn de autoriteiten in Duitsland en
Denemarken betrokken.

• Techniek
Betrouwbaarheid
De drone die gekozen is betreft een drone die bekend
is. De drone is betrouwbaar in vliegen. De deeltrajecten
zijn gekozen met een buffer op de range van de drone.
Aandachtspunt is het gebruik en beschikbaarheid van 4
en 5g- netwerken.
Efficiëntie
De communicatie met de drone is geborgd, ook bij het
oversteken van de grenzen.
Veiligheid
De techniek heeft bewezen veilig te zijn. Daarnaast zijn
aanvullende maatregelen getroffen om de veiligheid te
borgen.

Impact van de belemmering(en)

Resultaten verwacht in 2022

Inleiding

Inhoudsopgave

Samenvatting
Casussen &
Expertsessie

Bevindingen Overige
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Case omschrijving

Doel
De toegevoegde waarde van deze case voor 

UAM in Nederland is het beter inzichtelijk 
hebben van de exacte locatie van de drone. Dit 

draagt bij aan het inpassen van drones binnen 
het Nederlandse luchtruim.

Toelichting
Indien drones uitgerust worden met een simkaart 
(t.b.v. 4G&5G connectiviteit), dan is het mogelijk 

om middels triangulatie de locatie van de 
simkaart uit te lezen. De positie die hieruit herleid 

wordt kan gebruikt worden ter verificatie van de 
locatie van de drone.

Drone positionering over het netwerk (Overige case)
KPN
Nog uit te voeren (Q1 2022)/ Verkennende fase

• Fysiek
Beperkte impact

• Sociaal
Beperkte impact

• Veiligheid
Beperkt

• Regelgeving
Hoe accuraat en frequent moet de
locatiebepaling van drones zijn en mag dit ook
(deels) vanuit telecomnetwerken komen?
Regelgeving omtrent dit soort zaken zou de
innovatierichting m.b.t. positiebepaling al wat
meer kunnen vormen.

• Techniek
Betrouwbaarheid
Voor plaatsbepaling kunnen er meerdere
bronnen/oplossingen zijn. Men hoeft zich niet
blind te staren op transponders.

Efficiëntie
Exacte locatiebepalingen en de mogelijkheid om
dit te delen en dit toe te passen binnen bestaande
en toekomstige U-Space processen kan een grote
impact hebben op de realisatie van UAM in NL

Veiligheid

Door het correleren van meerdere
databronnen (bv. GPS data in combinatie met
RTK vanuit een telecomnetwerk) kan er een
nog exactere plaatsbepaling plaatsvinden.

Impact van de belemmering(en)

Fysiek

Sociaal

Veiligheid

RegelgevingBetrouwbaar

veiligheid

Efficientie
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Case omschrijving

Doel
De toegevoegde waarde van deze case voor 

UAM in Nederland is het faciliteren van de 
communicatie tussen drone en dronepiloot 

d.m.v. het inzetten van mobiele 
netwerkinfrasrructuur zodat BVLOS vluchten in 

Nederland uitgevoerd kunnen worden.

Toelichting
Drones worden nu nog vaak radiografisch 

bestuurd en opereren binnen het gezichtsveld 
van de dronepiloot. Dit heeft als nadeel dat er bij 
elke operatie nog één of meerdere piloten nodig 
zijn. Daarnaast beperkt het radiografische signaal 

ook de afstand waarover je de drone kunt 
aansturen. Ons netwerk en bijbehorende 5G-
verbinding tussen drone en een dronepiloot 

brengen hier verandering in.

Op termijn kan dit ook ingezet worden bij inzet 
van drones bij incidenten (analyses voor veilige 

vluchtpaden met goede connectiviteit voor 
snelle inzet) 

Drone delivery over langere afstand (Overige case)
KPN
Nog uit te voeren (2021)/ Verkennende- /uitvoerende fase

• Fysiek
Gebieden waar in de toekomst UAM corridors
moeten komen, moeten wellicht voorzien
worden van nieuwe netwerkinfrastructuur (bijv.
antennes) om aan de communicatiebehoefte
te kunnen voldoen.

• Sociaal
Geen directe impact.

• Veiligheid
Zeer relevant vanwege de rol van Command &
Control binnen drone-operaties.

• Regelgeving
Inzicht in de connectiviteit (en daarmee de
betrouwbaarheid en continuïteit van de
datalink communicatie tussen controler en
drone) kan bijdragen aan het toestaan van
BVLOS vluchten. Regelgeving omtrent mobiele
communicatie als aansturing is belangrijk.

• Techniek
Betrouwbaarheid
Beschikbare connectiviteit, prioriteit t.o.v.
ander internetverkeer en tooling waarmee het
mogelijk wordt om de connectiviteit op drone
corridors te voorspellen, zijn technieken die
vluchtoperatie in de toekomst mogelijk
moeten maken. Essentieel onderdeel van deze
case is het monitoren en voorspellen van de
betrouwbaarheid van 4G en 5G verbindingen.

Efficiëntie
Inzicht in de connectiviteit op een drone corridor
kan onderdeel uitmaken van een digitaal SORA-
proces. Daarnaast kan mobiele connectiviteit
bijdragen bij het autonoom uitvoeren van
dronevluchten.

Veiligheid
Via het mobiele netwerk kan telemetriedata (t.b.v.
geofencing en D&A) naar betrokkenen verstuurd
worden.

Impact van de belemmering(en)

Inleiding
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Case omschrijving

Doel
Deze case is een variant op Drone delivery op 

lange afstand. Uiteindelijke doel is om op termijn
inspecties van lijninfrastructuur vanuit

bijvoorbeeld helikopters te vervangen.

Toelichting
Dit is een verkennende studie, zonder geplande
vluchten. Mogelijk locaties zijn bijvoorbeeld de 

Rotterdam – Antwerpen pijpleiding.

Dataverzameling speelt een belangrijke rol in 
deze case. (vraagstukken over dataveiligheid van 

deze date en overdracht ‘naar land’ zijn buiten
reikwijdte van deze verkennende studie naar

UAM)

De bevindingen bij de case Drone-delivery zijn 
ook van toepassing op deze case. 

Drone inspectie lange afstand (Overige case)
KPN
2021 – 2022 / verkennende fase

• Fysiek
Aandachtspunt bij deze case is dat juist
gevlogen moet worden over of langs kritieke
infrastructuur, zoals buisleidingen en
hoogspanningsverbindingen. Mogelijk kan
deels boven eigen terrein van de beheerder
worden gevlogen.

• Sociaal
Nog geen belemmeringen. Kan t.o.v.
helikopters voor een verbetering zorgen.

• Veiligheid
Zie fysiek.

Aandachtspunt is dat op ingediende SORA’s
(met veiligheidsanalyse) geen inhoudelijke
reacties volgen, anders dan de vraag ‘of het
inderdaad goed is’. Expertise voor
beoordeling van dergelijke vragen lijkt te
missen.

• Regelgeving
De huidige wijze van aanvragen, behandelen
en toewijzen van testvluchten is
arbeidsintensief, tijdrovend en lijkt hiermee
niet opschaalbaar.

Impact van de belemmering(en)

Zie ‘Drone delivery over lange afstand’

• Techniek
Betrouwbaarheid
Zie ‘Drone delivery over lange afstand’

Efficiëntie
Zie ‘Drone delivery over lange afstand’

Veiligheid
Zie ‘Drone delivery over lange afstand’

Inleiding

Inhoudsopgave

Samenvatting
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Bevindingen Overige
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Case omschrijving

Doel
Tot stand brengen van relevante verbindingen

voor missie-kritische communicatie’ tussen UAM 
en de luchtverkeersleiding.

Toelichting
Onderzoeken van mogelijkheden voor een

groepsnetwerk (bijvoorbeeld via GoDrone app), 
waarmee de luchtverkeersleiding geïnformeerd
is over relevante informatie over UAM vluchten. 

Missie-kritische communicatie is communicatie
waarvan de beschikbaarheid en continuïteit

gewaarborgd dient te worden. Het is wenselijk
dat de dronepiloot via een dedicated kanaal

contact kan leggen met de luchtverkeersleiding
en vice-versa. Op basis van de locatie van de 

dronepiloot en de locatie waar de vlucht
uitgevoerd wordt kan er automatisch contact 

gelegd worden met de juiste luchtverkeersleider. 
Zo ontstaat er een directe verbinding tussen de 
juiste partijen en kan er bij gevaar direct contact 

gelegd worden en kan er direct om feedback 
gevraagd worden.

Push-to-talk
KPN
2021 – 2022 / verkennend onderzoek

• Fysiek
Onder ander doordat UAM en reguliere
luchtvaart op andere locaties en hoogte vliegt
dan reguliere luchtvaart hoeft deze niet op
gelijke wijze te communiceren met de
luchtverkeersleiding. Push-to-talk kan hierin
uitkomst bieden.

• Sociaal
Geen onderdeel van deze case.

• Veiligheid
Veiligheid voor de luchtvaart, UAM en anderen
op de grond en in de lucht is essentieel voor
een verdere introductie van UAM. Een verdere
intensivering vanuit de UAM bij de
luchtverkeersleiding lijkt niet wenselijk en een
veilige werkbare manier wordt gezocht.

• Regelgeving
De Europese regelgeving is hierbij leidend. Er
wordt gezocht naar een praktische, veilige en
uitvoerbare manier om deze te implementeren
bij verdere intensivering van UAM.

Impact van de belemmering(en)

De impact van belemmeringen op deze case is (nog) 
niet beoordeeld.

• Techniek
Betrouwbaarheid
Geen bevindingen

Efficiëntie
Geen bevindingen

Veiligheid
Geen bevindingen

Inleiding
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Case omschrijving

Doel

Het AMU-LED project richt zich op het testen
van Urban Air Mobility operaties in een U-
Space ecosysteem. Daarbij worden diverse
vluchten, in verschillende landen, uitgevoerd
om een veilige integratie van bemand en
onbemand verkeer te bewerkstelligen. In
Nederland wordt in de zomer van 2022 in
Enschede, Amsterdam en Rotterdam getest

Toelichting

In Nederland worden verschillende

aspecten van U-Space getest. Zo wordt in

Enschede in een luchthavengebied getest,

kijkt Amsterdam naar de technische

aspecten in een stedelijke omgeving, en

wordt in de haven van Rotterdam in

industrieel gebied met diverse drones

getest.

AMU-LED (Overige case)
Europees Consortium (www.amuledproject.eu)
Project is reeds gestart, demonstraties gepland in de zomer van 2022

• Fysiek
De uitvoering van de demonstraties zal
plaatsvinden in gebieden waar rekening moet
worden gehouden met de fysieke
leefomgeving. Denk hierbij aan het stedelijk
gebied in Amsterdam, maar ook het industriële
gebied in de haven van Rotterdam.

• Sociaal
Het sociale aspect wordt meegenomen in het
onderzoek, maar zal niet bovenaan staan. Wel
zullen betrokken partijen, zoals Gemeentes
en/of lokale beheerder(s) aandacht geven aan
onderzoek naar de sociale acceptatie.

• Veiligheid

De demonstratie leiders in Nederland

(Space53, NLR en AirHub) zorgen voor een

veilige demonstratie. Daarbij worden ook

veiligheidsmaatregelen getest. Zo zal de

integratie tussen bemand en onbemand

verkeer worden getest, maar ook

prioriteitstelling komt aan bod in de

demonstratie.

• Regelgeving
Centraal binnen het project staat de U-Space
regelgeving (Regeling 2021/664) centraal.
Deze zal in 2023 in werking treden, maar het
AMU-LED project zal zoveel als mogelijk de
uitgangspunten meenemen in de
demonstraties.

• Techniek
Betrouwbaarheid
De techniek die benodigd is voor een veilig, en
efficiënt U-Space luchtruim zal getoetst worden op
betrouwbaarheid tijdens het project.

Efficiëntie
Flow Management is een belangrijk aspect, en zal
aan bod komen.

Veiligheid

Geen directe impact.

Impact van de belemmering(en)

De impact van belemmeringen op deze case is (nog) 
niet beoordeeld.
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Expertsessie DDD
Experts van de usecases bijeen

Aanwezigen

Op donderdag 11 november is een expertsessie
georganiseerd met verschillende betrokken partners die
aangesloten zijn bij de Dutch Drone Delta. Dit waren de
partners die concreet betrokken waren bij de DDD-
usecases.

In deze bijeenkomst heeft Antea Group een toelichting
gegeven op deze opdracht en is gezamenlijk ook case-
overstijgend kennis gedeeld ten behoeve van deze studie.

Tijdens de sessie is met verschillende werkvormen zoveel
mogelijk informatie verzameld vanuit de betrokken experts.
Er is onder andere gekozen voor een Mentimeter waarbij
iedereen zijn inbreng online kon invullen. De sessie werd
afgesloten met een ronde, waarbij iedere aanwezige aan
het woord is gekomen en toelichting heeft kunnen geven
op zijn aandachtspunten voor UAM ontwikkeling en de
opgave die daarvoor bij het ministerie ligt.

Ahmad Bakkar Schiphol Group
Daan van Dijk KPN
Philip Beekmans LVNL
Robin van Haaster ANWB
Roel van der Wal Space53
Roel Brandt Antea Group
Rui Roosien NLR
Pim Stevens Amsterdam Drone Lab
Lennard Verhoeff NLR
Ariea Vermeulen Rijkswaterstaat
Thomas Brinkman Airhub
Henk Hesselink NLR

Begeleiding:
Sander Zondervan Antea Group
Michael Ouderling Antea Group

Inleiding

Inhoudsopgave

Samenvatting
Casussen &
Expertsessie

Bevindingen Overige

https://www.dutchdronedelta.nl/


45

Expertsessie DDD
Verkennen van de ontwikkelkansen

Drones, waarom ook al weer?
Waarmee is die drone bezig, die in 2035 boven Nederland vliegt?

Het beeld uit de sessie: UAM is geen doel op zich. Het
maakt nieuwe, innovatieve en duurzame, ontwikkelingen
mogelijk.

De eerste centrale vraag die gesteld is tijdens de sessie is
met welk doel drones in 2035 vliegen in (binnen)stedelijk-
en havengebieden? De binnengekomen reacties zijn
hiernaast weergegeven. De belangrijkste punten zijn:
Monitoring van infrastructuur, calamiteiten, verkeer of
inspecties, Handhavingsdoeleinden, Medisch (spoed)
vervoer en Vervoer (al dan niet autonoom) van personen,
eten, goederen dat sneller en flexibeler is dan traditionele
verkeerssysteem.

De snelheid waarmee deze drones hun intrede doen blijft
volgens de deelnemers een onzekere factor. Dit is
afhankelijk van de daadwerkelijke meerwaarde en
ontwikkelingen op gebied van techniek, beleid, veiligheid,
acceptatie, te behalen milieuwinst en
duurzaamheidskansen en beschikbare vlieg- en
landingsmogelijkheden. Deelnemers verschillen hier van
mening over de snelheid van de UAM-ontwikkelingen.
Voor sommige activiteiten doen drones nu al hun intrede,
voor andere is 2035 mogelijk nog te vroeg.

Tot slot wordt het beeld breed gedeeld dat met UAM-
ontwikkeling een nieuwe innovatie industrie in Nederland
versterkt wordt.
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Expertsessie DDD 
Aanzet vervolgacties 

Voor meer zicht op de prioriteiten voor het Rijk is tijdens de
bijeenkomst op 11 november de vraag gesteld wat er door
het Rijk als eerste geregeld moet worden voor een
succesvolle uitrol van UAM in Nederland. De antwoorden
zijn hiernaast weergegeven, in willekeurige volgorde.
Hieronder is getracht om acties die in het gesprek urgenter
en breder gedragen leken eerder in de opsomming op te
nemen.
1. Het faciliteren van testgebieden en proeftuinen voor

UAM.
2. Bepaalde delen van het luchtruim hiervoor beschikbaar

stellen of corridors aanwijzen.
3. Het doorloopproces voor het verkrijgen van

toestemming versnellen.
4. Het uitspreken van ambitie met betrekking tot UAM.
5. Het faciliteren van een aantrekkelijk investeringsklimaat

en het innemen van een aanjagersfunctie voor
innovatie.

6. Opschalen droneteam binnen I&W / ILT.
7. Benutten van kennis van onder meer Dutch Drone

Delta.
8. Vaststellen acceptabel veiligheidsniveau.
9. Het creëren van eenduidige regelgeving en kader met

randvoorwaarden.
10. Het beschikbaar stellen van subsidies.
11. Meer bevoegdheden toekennen aan decentrale

overheden om zodoende stappen te kunnen maken.
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Wat willen de deelnemers nog kwijt?
Boodschap voor de ontwikkeling UAM in Nederland 

Wat willen de deelnemers nog meer kwijt?
Wat is er volgens de deelnemers nodig voor een koploperpositie?

In de afgenomen enquête zijn de volgende reacties
ontvangen op de vraag wat men ‘tot slot’ wil meegeven ten
behoeve van de ontwikkeling van UAM in Nederland.
Hieruit komen de volgende aandachtspunten en stellingen
(in willekeurige volgorde).

1. Breng het duurzaamheidsaspect in kaart.
2. Wetgevende instanties, evenals uitvoeringsorgaan, zijn

niet goed genoeg ingericht op de snel opkomende
UAM.

3. UAM biedt grote kansen en mogelijkheden.
4. Het zeggenschap over het NL luchtruim ligt bij Defensie

en I&W. De vraag is of dat zo moet blijven.
5. De huidige onduidelijkheden levert een rem op

innovatie.
6. UAM vraagt om een zorgvuldig en anticiperend

invoeringsproces.
7. De vraag is hoe het luchtruim eruit gaat zien als er echt

substantieel meer drones ingezet worden.
8. UAM heeft positieve impact op de ruimtelijke ordening,

logistiek, infrastructuur en leefbaarheid in de stad.
9. Er is een groeiend te kort aan opgeleide

arbeidskrachten. Studenten worden van de opleiding
weggekocht.

Vanuit de expertsessie zijn de volgende aandachtspunten
meegegeven om in Nederland de koploperpositie te
verwerven voor het inzetten van UAM (in willekeurige
volgorde):

1. Wijs één of twee proeflocaties aan en draag dit uit.
2. Zorg voor onderzoeksinstituten.
3. Combineer krachten door samenwerking.
4. Stel eeng gezamenlijk ambitieplan op, vanuit de

overheid. en marktpartijen, met doelstellingen conform
EASA-plan

5. Benut de kennis en capaciteit die er is bij marktpartijen.
6. Op vele departementen dienen stappen gezet te

worden. Naast het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat, geldt dit ook voor Economische Zaken en
Justitie & Veiligheid.

7. Zorg voor een zorgvuldig, maar ook pragmatisch
werkend projectteam binnen I&W, met mandaat en
aangevuld door het ILT.

8. Verder dan economische (verdien)modellen beter
beschouwen van de toegevoegde waarde van drones
voor de samenleving.

9. Heldere, eenvoudige, werkbare wetgeving en
protocollen zijn nodig.
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Slotbijeenkomst verkenning UAM
Experts van de usecases bij elkaar

Aanwezigen

Op vrijdag 11 maart 2022 is deze verkennende studie
afgesloten met een slotbijeenkomst met de DDD en het
ministerie.

Op basis van de bevindingen, zoals opgenomen is de
conceptrapportage, is tijdens de bijeenkomst gezamenlijk
een aanzet gegeven tot vervolgstappen; concrete acties en
adviezen aan het ministerie. Een weergave van deze
bijeenkomst en de opbrengst ervan is opgenomen op de
navolgende pagina’s.

Ahmad Bakkar, Rotterdam – The Hague Airport
Ariea Vermeulen, Rijkswaterstaat
Edwin van Hee, ROC Amsterdam
Ellen Aartsen, KPN
Frits Groen, ROC Amsterdam
Goriska van Cooten, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Guido en Ouden, Transavia
Henk Hesselink, NLR
Henri Deelstra, Antea Group
Ivo van Oosterhout, ROC Amsterdam
Lennard Verhoeff, NLR
Maarten Messemaker, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Philip Beekman, LVNL
Roel Brandt, Antea Group
Stephan van Vuren, Airhub
Thomas Brinkman, Airhub
Toby Enzerink, Airhub
Wilbert Ritsema, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Begeleiding:
Sander Zondervan, Antea Group
Harm Warris, Antea Group

Inleiding

Inhoudsopgave

Samenvatting
Casussen &
Expertsessie

Bevindingen Overige

https://www.dutchdronedelta.nl/


51

Waar staat Nederland?
Het gezamenlijke beeld van de opgave

Belemmeringen
Het gezamenlijke beeld van de hobbels op de weg

Er is ontwikkeling, maar we lopen niet voorop. We missen
kansen en lopen risico’s. UAM is wereldwijd in ontwikkeling.
Het geeft een economische impuls voor Nederland, biedt
oplossingen als het gaat om ruimtegebruik en klimaat,
vergroot de efficiëntie (meer doen met minder mensen),
etc. In Nederland hebben we prachtige casussen:
brandweerdrones, drone-to-go, anwb medical drone, en
diverse andere pilots. Maar grote investeerders richten zich
op het buitenland. Doordat we niet leidend zijn, worden
we afhankelijker van anderen. We hechten waarde aan
betrouwbare veilige technieken, maar zijn steeds vaker
aangewezen op Chinese producten. Om investeringen aan
te trekken is er meer nodig dan wat Nederland nu biedt;
visie en perspectief. Kansen zijn er volop, bijvoorbeeld in
onze Mainport. De DDD wil de Nederlandse UAM-
ontwikkeling versnellen. De DDD wil de stap maken van
enkele usecases naar grootschalige uitrol, van enkele naar
duizenden vluchten. Hier doet de DDD een beroep op het
Ministerie.

Uit de dialoog bij de slotbijeenkomst komen de volgende
belemmeringen die aandacht verdienen voor het verder
opschalen van UAM.
• Visual Flight Rules (VFR) lijken onnodig beperkend. De

wetgeving is niet bedoeld voor drones, en de huidige
Nederlandse implementatie werpt (onnodige)
belemmeringen op.

• Implementatie van UAM vraagt (niet beschikbare) capaciteit
en andere inrichting van organisaties, waaronder ILT. Het
aanvragen van toestemming voor UAM-pilots kost in
usecases mede door beperkte capaciteit en onduidelijke
procedures veel tijd (een jaar is niet uitzonderlijk).

• Businesscases voor de eerste pilots zijn lastig, zeker als er
onzekerheid is over vervolgstappen, o.a. met betrekking tot
van wet- en regelgeving.

• Het luchtruim is niet ingericht op UAM. Er zijn diverse
belemmeringen die mogelijk niet nodig zijn.

• Er ligt een enorme kans, maar overheid lijkt pas te handelen
als er problemen (files etc) zijn. Een helder overzicht van
actuele ontwikkelingen en UAM-kansen (gerelateerd aan
dergelijke problemen) mist.

• Vanwege voorgaande is Nederland voor grote spelers niet
aantrekkelijk genoeg om in UAM te investeren. Grote
investeringen vinden plaats in het buitenland.
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Vervolgstappen
Het gezamenlijke beeld van de te nemen stappen

Urgentie
Actie 1

Tijdens de slotbijeenkomst is een aanzet gegeven tot de
vervolgacties. Belangrijk is dat het ontwikkelproces en de
dialoog met de overheid constant in beweging blijven. Dat
zou kunnen door samen met de overheid te werken aan
een actieplan (aansluitend op het Actieplan onbemande
luchtvaart van het ministerie van I&W).

Een dergelijk actieplan moet in ieder geval de volgende
elementen bevatten:
1. Urgentie
2. Gemeenschappelijke ambitie
3. Randvoorwaarden
4. Volwaardige proeftuinen/biotopen

Opstellen van een nadere inventarisatie van gemeenschappelijke
belangen om met elkaar te werken aan ontwikkeling van UAM.
Tijdens de bijeenkomst op 11 maart zijn de volgende zaken
benoemd:
• UAM is een wereldwijde ontwikkeling; Nederland kan niet

blijven toekijken;
• Economische belang: sector levert kennisontwikkeling,

innovatiekracht en arbeidsplaatsen op;
• Behalen klimaatdoelstellingen: drones dragen bij aan reductie

van CO2 in transport;
• Efficiënt ruimtegebruik: drones helpen om de schaarse ruimte

in Nederland optimaal te benutten;
• Snelle medische interventies, bijvoorbeeld in perifere gebieden

die relatief ver af liggen van medische centra;
• Drones helpen om schaarste op de arbeidsmarkt op te lossen

door hun inzetbaarheid in diverse sectoren, waaronder
logistiek.

• Inzet van drones voor geopolitieke/veiligheid vraagstukken;
• Digitale veiligheid: Nederland heeft behoefte aan een sector

die werkt met eigen kennis en materialen en niet
geconfronteerd wordt met onveilige ‘import’.

Essentiel hierbij is om niet alleen probleemgestuurd te werken,
maar juist ook kansen te benutten als er nu (nog) geen direct
probleem is.
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Gemeenschappelijke ambitie
Vervolgstap 2

Opstellen van een gemeenschappelijke agenda met de
ambities m.b.t. UAM. Bijvoorbeeld aan de hand van de vijf
ontwikkelingsfasen (zie hiernaast en hieronder).
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Randvoorwaarden
Actie 3

Op meerdere vlakken moeten randvoorwaarden beter
en/of helderder om de ambities te kunnen realiseren. Denk
aan:
• Capaciteit, kennis en commitment bij de overheid, zoals

I&W en ILT, om ontwikkelingen mee vorm te kunnen
geven en het toenemende aantal aanvragen voor
vliegbewegingen te kunnen behandelen. Kan de sector
de overheid helpen bij dit vraagstuk?

• Wetgeving: mogelijk maken van BVLOS vliegen door
beperkingen in VFR op te heffen en de inrichting van U-
Space;

• Ondernemerschap en investeringskapitaal; o.a. via een
aanvraag uit het groeifonds.
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Opschalen naar proeftuinen/ biotopen
Actie 4

De gemeenschappelijke ambities moeten tot uitdrukking
komen in volwaardige proeftuinen waarin droneverkeer
kan plaatsvinden in ‘de echte wereld’. Dat betekent dat een
plan moet uitmonden in de bouw van vertiports, de
toewijzing van corridors en een verdere concentratie van
kennis en innovatie rond deze proeftuinen.
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4. Bevindingen

Onderdeel 1: Inleiding

Onderdeel 2: Kansen voor UAM

Onderdeel 3: Belemmeringen voor UAM

Onderdeel 4: Aanbeveling(en)

Onderdeel 5: Wat de deelnemers nog meer kwijt willen.

Onderdeel 6: Nu doorpakken!
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Inleiding op de bevindingen
Verkennen wat er buiten de casussen om nog meer speelt

Naast ervaringen uit de casussen is in dit onderzoek breder
gevraagd naar algemene kansen en belemmeringen, op
basis van de expert judgement van de betrokkenen. Hierbij
is primair gebruik gemaakt van het algemene deel van de
enquête, aangevuld met informatie uit individuele
gesprekken nadien. De opbrengst hiervan is opgenomen
in dit hoofdstuk, als aanvulling op de bevindingen uit de
casussen. Dit hoofdstuk is een weergave van de inbreng
door de DDD-partners. Conclusies hieruit zijn opgenomen
in het hoofdstuk samenvatting.
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Kansen voor UAM in Nederland
Inleiding 

De kansen
Van vervoer tot inspecties

Uit de enquête is gebleken dat Urban Air Mobility op
verschillende vlakken ingezet kan worden in de toekomst
en dat deze toepassing ook meer dan voldoende kansen
kan bieden. De genoemde kansen zijn hiernaast
weergegeven.

Wel vormt zicht een beeld dat Nederland geen
koploperpositie heeft, doordat de belemmeringen nog te
groot zijn. Of, zoals deelnemers aan de enquête stellen:

‘We need to catch up with the world (Germany, UK, US and
others)’. ‘Kick off an ecosystem of UAM to set up and
accelerate the first steps’ en ‘Build on this ecosystem to give
a regional boost for the economic wheel of UAM in the
Netherlands’.

Vanuit de afgenomen enquête kwamen de volgende kansen voor
het inzetten van UAM naar voren (in willekeurige volgorde):
1. UAM benut de 3e dimensie, de lucht, en brengt de

duurzame bereikbaarheid van Nederland versneld
dichterbij. Systemen voor UAM gebruiken het lagere en nog
nauwelijks gebruikte deel van het luchtruim en doen dit met
zuinige en stille technologieën die duurzaam kan worden
voortgebracht.

2. UAM kan milieuwinst opleveren door bestaande helikoper
en (vracht)auto diensten over te nemen.

3. UAM kan ingezet worden bij pakket- en voedselbezorging,
maar ook monitoring.

4. UAM kan van toegevoegde waarde zijn bij de bewaking en
handhaving op o.a. festivals en evenementen.

5. UAM kan nuttig zijn bij vervoer van mensen als producten,
bijvoorbeeld tussen het vasteland en de Waddeneilanden.

6. UAM kan ingezet worden op het gebied van inspecties en
logistiek spoed transport.

7. UAM kan bijdragen aan het omgaan met congestie.
8. UAM biedt naast havens en stedelijke gebied een kans voor

de perifere gebieden waar sprake is van leegloop.
9. Inzet voor Medische toepassingen
10. UAM biedt kansen voor de Nederlandse industrie, voor

bijvoorbeeld; vaste infrastructuur, vliegende platforms,
ontwikkelaars systemen voor drones en vliegende auto’s,
sensoren, intelligente besturingssoftware, accutechnologie,
en meer.
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Belemmeringen voor UAM in Nederland
Inleiding 

De belemmeringen
De ambitie is hoog, de mogelijkheden nog beperkt

Naast dat er vele kansen liggen op het gebied van UAM
geldt ook dat er momenteel nog verschillende
belemmeringen zijn. In de casussen en hiernaast zijn de
benoemde belemmeringen weergegeven.

Het beeld van belemmeringen is diffuus en betreft het hele
spectrum van de onderzochte aspecten. Op fysiek,
technisch, veiligheid, regelgeving en sociaal gebied zijn er
nog barrières. Anderzijds is er ook het beeld dat er vooral
een goede businesscase nodig is om voortvarend verder te
gaan en deze barrières gaandeweg te slechten. Dit kan
alleen met een goede samenwerking, betrokken partners
en hoog, gedeeld, kennisniveau. Er is een beeld waarin
meer onderzoeken en kleinschalige pilots steeds minder
bijdragen aan het maken van de sprong naar UAM als
reguliere mobiliteitsoplossing.

Vanuit de afgenomen enquête kwamen de volgende belemmeringen
voor het inzetten van UAM naar voren (in willekeurig volgorde):
1. UAM vereist een proactieve samenwerking tussen marktpartijen,

beleidsmakers, regelgevers en maatschappij.
2. UAM vraagt om een zorgvuldig en anticiperend

invoeringsproces.
3. De afwezigheid van benodigde infrastructuur, zowel fysiek als

digitaal.
4. De afwezigheid van bijbehorende wetgeving. Hierbij ook geen

standaarden bekend (deze stelling is later ter discussie gesteld).
5. Er mist een perspectief / stappenplan in de tijd die het

risicoprofiel van UAM-investeringen verlaagt.
6. Mogelijke overlast voor mens en milieu.
7. Bijkomende sociale acceptatie en geluidsoverlast.
8. Relatief kleine schaal in NL t.o.v. aantal andere landen.
9. De afwezigheid van kennis en informatie bij zowel

vergunningverleners als politieke, publieke en private
stakeholders.

10. De afwezigheid van kapitaalkrachtige industrie in NL die met
inachtname van risiconiveau durft te investeren in UAM.

11. Risico op teveel drones in de lucht.
12. Gebrek aan capaciteit bij inspectie en regelstellers.
13. Drones worden benaderd vanuit het traditionele luchtvaart

principe, terwijl drones veel lager vliegen in een a-typisch
luchtruim. Dit is beperkt werkbaar voor UAM en belast de
luchtverkeersleiding onnodig. Schaalvergroting van UAM vraagt
(te) veel van de luchtverkeersleiding.

14. BVLOS vluchten in de CTR zijn nog niet mogelijk.
15. Vluchten zijn weersgevoelig en alleen overdag mogelijk.
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Overige

Aanbeveling
Stroomlijnen van de ontwikkelingen rondom businesscases

Adviezen
De print naar voren in het internationale speelveld

Juist omdat het beeld van de belemmeringen zo diffuus is,
lijkt het nodig om het een en ander te stroomlijnen. Meer
onderzoek, tests en overleg is niet altijd beter. Immers, de
wettelijke kaders zijn er. Nu lijkt het vooral relevant om
daarbinnen UAM-ontwikkelingen te realiseren. Uiteraard is
het op termijn mogelijk om wetgeving op deze speciale
categorie aan te passen. Maar voor een UAM versnelling is
soms niet zozeer meer kennis of regelgeving, maar meer
commitment en een helder doel nodig. De toegevoegde
waarde van één goede businesscase, met spin-off naar
andere casussen, technologieontwikkeling en een nieuwe
innovatieve economie, mag niet onderschat worden. Juist
als een drone een doel dient, zoals bij de Vlucht op
Zandvoort, dan lijken belemmeringen makkelijker
overwonnen.

- Verken de casussen waar UAM daadwerkelijk
toegevoegde waarde heeft. Naast kosten, kunnen hierin
ook meerwaarden op gebied van duurzaamheid, milieu
etc. een rol spelen.

- Ondersteun de stap van onderzoek naar praktijkproeven
en van praktijkproeven naar kansrijke businesscases (met
trekkende commerciële partij/ industriële partij).

- Formuleer heldere ambities en ontwikkel hierbij een
stappenplan.

- Creëer de hiervoor benodigde fysieke ruimte en
beleidsruimte. Denk aan routes en vertiports en
vereenvoudigde (snelle) toestemmingsprocedures.

- Benut de (o.a. vanuit DDD aanwezige) kennis en richt
(hiervoor) binnen het Rijk een (kennis)organisatie in voor
UAM. Deze kennis is ook nodig voor het adequaat
behandelen van aanvragen.

- Maak hierbij niet zozeer onderscheid tussen stedelijk,
haven en perifeer gebied. Er gelden dezelfde kaders.

- Een aantal belemmeringen, zoals missende (land)infra,
technische uitwerkingen, omgang met data, etc zijn dan
volgend in de casussen. Een gedegen checklist hierbij
lijkt wel op de plaats.

- Houdt hierbij de sociale en milieueffecten in het oog. Er
moet een balans gevonden worden tussen voor- en
nadelen. De acceptatie van drones kan hierbij afhankelijk
zijn van het doel dat de drone dient.
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Een (te) mooi verhaal over UAM
Wat de auteurs is opgevallen

De ambities voor UAM zijn er en zijn veelal hoog. Successen
worden breed uitgemeten en foto’s van drones doen het
goed, wat ook de hoge verwachtingen blijft voeden. Toch
zijn echt succesvolle (breed uitrolbare) voorbeelden
schaars. Dit is gebruikelijk bij innovaties, tot er een
kantelpunt komt naar de daadwerkelijke grootschalige
implementatie. Het is in deze studie een uitdaging geweest
om te laten benoemen wat de echte belemmeringen zijn
voor een verdere intensivering van UAM. De bevindingen
zijn breed en veelomvattend. Soms sluiten bevindingen in
de casussen niet op elkaar aan, bijvoorbeeld als het gaat
over de geschiktheid van het huidige wettelijk kader. In die
zin is er nog werk te doen.

Wel tekent er een beeld af dat in de casussen waar
gevlogen wordt, en zeker als dit is met de drone als middel,
in plaats van als doel, de belemmeringen als minder zwaar
worden ervaren en concreter kan worden aangegeven wat
schaalbaarheid van UAM in de weg staat. Juist door te
vliegen worden belemmeringen weggenomen. En de
voorbeelden laten zien dat vliegen kan.

Deze studie geeft hiermee dan ook een eerste beeld van
de verkenning van UAM en vraagt om een vervolg; een
actualisatie en verdiepend onderzoek van bestaande cases
en een aanvulling met nieuwe cases.
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De effectiviteit van complexe ecosystemen als UAM is afhankelijk van standaarden en ingesleten gewoonten. Standaarden die nu
nog in ontwikkeling zijn, gewoonten die nu nog niet bestaan. In Nederland. Maar in grote markten als de VS en China gaan de
ontwikkelingen veel sneller. Hier zijn markten aan het ontstaan waar grote, kapitaalkrachtige industrieën met enorme thuismarkten
de leiding nemen in het ecosysteem. Met alle bijbehorende zorgen over veiligheid en privacy. Chinese drones worden nu
geweerd bij de Amerikaanse overheden, ten faveure van lokale producten. Online wordt nu met privacy- en monopoliewetgeving
getracht de ongewenste dominantie van partijen als Google, Apple, Amazon en Facebook te breken. Dominantie die kon
ontstaan door het ontbreken van een goed lokaal alternatief. De markt voor UAM is vergelijkbaar met de onlinewereld 20 jaar
geleden. Ook hier is er nog geen vergelijkbaar Europees alternatief. Maar de UAM-markt is te belangrijk voor de maatschappij
om open te laten breken door alleen buitenlandse marktpartijen, zeker als deze belangrijk andere normen- en waardenstelsels
hebben dan wij gewend zijn. In China gaat men op de korte termijn in 13 steden vliegen met autonome luchttaxi’s. Grootschalige
invoering van UAM is niet tegen te houden, laat Nederland het initiatief en economisch voordeel aan buitenlandse bedrijven die
daarmee de facto de standaarden bepalen of zorgen we dat we dit in Nederland gezamenlijk oppakken zodat het een groeikern
voor nieuwe Nederlandse bedrijvigheid kan creëren?

Vanuit de DDD adviseren wij de Minister om UAM en de rol van de DDD daarin te omarmen.

Dit kan door het:

a. gezamenlijk plaatsen van een stip op de horizon en uitstippelen van een marsroute hierheen met bijpassend beleid om
recht te doen aan de potentiële economische en maatschappelijke meerwaarde voor Nederland;

b. stimuleren van UAM innovaties en randvoorwaarden met doelgericht investeringsvriendelijk en breed binnen de overheid
gedragen beleid voor launching customership;

c. faciliteren van de noodzakelijke voorzieningen voor testen en experimenteren met UAM door het vrijgeven en
ondersteunen bij het doorlopen van de procedures voor het verkrijgen van het “light UAS operator certificate” (LUC) voor
testlocaties, inrichten van het luchtruim hiervoor en financieel ondersteunen van deze centra voor innovatie;

d. gezamenlijk onderzoeken hoe UAM de maatschappij vooruit helpt, welke randvoorwaarden hierbij horen die de omarming
hiervan breed mogelijk maken en daarvoor gezamenlijk beleid te formuleren.
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Nu doorpakken, door samen te werken!
Van de DDD: Van een afhankelijke naar een leidende rol
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5. Overige

Onderdeel 1: Afkortingen & Begrippen

Onderdeel 2: Referenties & Beeldmateriaal

Onderdeel 3: Contactgegevens & Meer over DDD
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Overige

Afkortingen en begrippen

▪ AAM Advanced Air Mobility Nieuw mobiliteitsconcept voor de luchtvaart met gebruik van elektrische verticaal opstijgende
en landende voertuigen voor het verplaatsen van personen en goederen

▪ UAM Urban Air Mobility Transport van mensen en goederen door de lucht in een omgeving die zich kenmerkt door
stedelijke aspecten, zoals gebouwen, andere obstakels en mensenmenigten

▪ BVLOS Beyond Visual Line of Sight Vliegen buiten het zicht
▪ CONOPS Concept of Operations for Drones Risicogebaseerde benadering voor regelgeving voor onbemande vluchten
▪ CTR Controlled traffic region Gebied rondom een luchthaven beheerst door de luchtverkeersleiding
▪ DDD Dutch Drone Delta Samenwerking van 18 bedrijven in Nederland, werkt aan de realisatie van Urban Air Mobility
▪ EASA European Aviation Safety Agency Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart
▪ EC Electronic Conspicuity Overkoepelende term voor een reeks technologieën die, in hun meest elementaire vorm, 

de positie van het gastvliegtuig doorgeven aan andere luchtruimgebruikers die compatibele
apparatuur gebruiken

▪ eVTOL Electric vertical take-off and landing Drone voor vracht- en/of personenvervoer
▪ NLR Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum
▪ NOTAM Notice tot Airmen Tijdelijke waarschuwing voor piloten, voorzien van plaats, tijd en hoogte
▪ UAM Urban Air Mobility Vracht en personenvervoer, inspecties of delivery door middel van drones.
▪ U-space - Geheel van protocollen, communicatiemiddelen en standaarden voor onbemand luchtverkeer
▪ Vertiport - Drone-luchthaven
▪ SORA Specific Operations Risk Assessment Methodiek voor risicoanalyse, speciaal ontwikkeld voor professionele drone operators
▪ TOL area Take-off and landing areas Stijg- en landlocatie

Inleiding

Inhoudsopgave

Samenvatting
Casussen &
Expertsessie

Bevindingen

https://www.dutchdronedelta.nl/


67

Referenties
Waar vindt u meer informatie?

Beeldmateriaal
Verantwoording beeldmateriaal

▪ Actieplan - Programma Onbemande Luchtvaart 2021 –
2023, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
december 2021

▪ Luchtvaartnota, Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat, 20-11-2020

▪ Nationale Omgevingsvisie (NOVI), Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat, 11-09-2020

▪ Drone Beleidsvisie en Actieplan, Technolotion, 18
november 2020

▪ Dutch Drone Delta, Mogelijk maken en versnellen van
UAM in Nederland, Plan van Aanpak, Airhub, 2020

▪ Vliegende angst, over de maatschappelijke
acceptatiegraad van Urban Air Mobility toepassingen en
mogelijkheden om deze te vergroten, Space53,
december 2021

Online:
▪ lilium.com
▪ map.godrone.nl
▪ www.dutchdronedelta.nl
▪ www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone
▪ www.traffictechnologytoday.com
▪ www.volocopter.com
▪ www.pal-v.com

Pagina Beschrijving Fotografie

Voorblad Volocopter, Fiumicino Airport S. Zondervan
Pagina 9 PostNL Medical Drone ANWB/PostNL
Pagina 17 PcC Avy – Port of Rotterdam Luuk Barth
Pagina 21 Drone delivery / Pioneering Spirit Coen de Jong
Pagina 57 Amsterdam Drone Delivery Antea Group
Pagina 65 Amsterdam Drone Delivery Antea Group
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https://lilium.com/newsroom-detail/lilium-partnership-dusseldorf-cologne
https://map.godrone.nl/
http://www.dutchdronedelta.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone
https://www.traffictechnologytoday.com/news/multimodal-systems/europes-first-vertiport-for-evtol-air-taxis-being-developed-in-france.html
http://www.volocopter.com/
http://www.pal-v.com/
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Contactgegevens Meer over de Dutch Drone Delta

Dutch Drone Delta
Klinknagelstraat 7
3089 Rotterdam
www.dutchdronedelta.nl

Antea Group
Postbus 40
4900 AA Oosterhout
sander.zondervan@anteagroup.nl
anteagroup.nl

De Dutch Drone Delta, een samenwerking van 18
bedrijven in Nederland, werkt aan de realisatie van Urban
Air Mobility: een nieuwe en duurzame vorm van mobiliteit
tussen en binnen steden.

Drones hebben de potentie om het fileprobleem te
verzachten, om havens automatisch te inspecteren en te
beveiligen, en medicijnen altijd zo snel en efficiënt mogelijk
af te leveren.

Om te zorgen dat dit op een veilige, efficiënte en
maatschappelijk gewenste manier gebeurt, slaan we nu de
handen ineen. We onderzoeken hoe drones autonome
langeafstandsvluchten kunnen uitvoeren, en hoe bemand
en onbemand verkeer feilloos gecombineerd kan worden.

Hierbij laten we zien dat drones een positieve invloed
hebben, op onze economie, milieu en maatschappij.
Samen bereiden we ons voor op deze toekomst.

Kijk ook eens op de website van de Dutch Drone Delta.
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