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1. Inleiding
 
Eens in de zoveel tijd komt een technologie op die zijn plek veroverd in onze samenleving. Een 
technologie die ons helpt in ons dagelijkse leven en die tegelijkertijd een impuls kan geven aan 
nieuwe werkgelegenheid. Drones vormen zo een nieuwe technologie. Een technologie die er 
inmiddels om vraagt beter ingebed te worden in de samenleving. Iets wat gezien de noviteit van 
drones vraagt om nieuwe wetgeving en gericht beleid. De nieuwe wetgeving is er en gaat voor de 
gehele Europese Unie en dus ook Nederland in op 1 januari 2021. Dan is het nu de beurt aan het 
actualiseren van de beleidsvisie, die moet helpen de schare aan mogelijkheden welke drones bieden 
ten volle te benutten en tegelijkertijd de veiligheid, leefbaarheid en privacy te borgen. Nieuwe 
ontwikkelingen lukken immers alleen wanneer ze maatschappelijk draagvlak kennen.  
 
Meer dan een beleidsvisie is er behoefte aan een actieplan om de drone ontwikkelingen te richten, te 
stimuleren waar nuttig en in te kaderen waar nodig. Waar de technologische ontwikkelingen snel 
gaan, zal het actieplan wendbaar moeten zijn om mee te bewegen, te versnellen waar gepast en 
Nederlanders, jong en oud, erbij te betrekken. We beginnen met de opgaven voor het beleid. 
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2. Richtpunten voor 
beleid 

 
2.1. Wat is een drone eigenlijk? 

 
Drones in de zin van ‘Unmanned Aerial Vehicles’ (UAV), waarbij de piloot zich niet in of op het toestel 
zelf bevindt, vinden hun begin in de tweede helft van de negentiende eeuw met onbemenste 
luchtballonnen gevuld met explosieven. Sinds die tijd is het een zoektocht geweest naar een 
volwassen UAV die voor een diversiteit aan militaire doelen kan worden ingezet. Het beginpunt van 
drones zoals we ze nu kennen en die worden ingezet voor civiele en commerciële doeleinden ligt 
dichter bij ons en kan in het begin van de twintigste eeuw worden geplaatst. Sinds die tijd hebben ze 
ook qua vorm en functie een vlucht genomen waardoor niet alleen de toepassingsmogelijkheden 
maar ook de aantallen groeiden. Zodanig zelfs dat nieuwe wetgeving nodig is en het vigerende beleid 
aanscherping behoeft.  
 
Om met beleid de richting te duiden voor de doorontwikkeling van drones in een manier die gunstig 
werkt voor Nederland, is het goed als eerste het fenomeen drone zoals deze zich heeft ontwikkeld en 
nog steeds doorontwikkeld nog eens goed op de keper te beschouwen. Waarover praten we 
eigenlijk? Daarvoor kunnen we kijken naar de toepassingsgebieden van drones en het gebruik van de 
ruime door drones. We kunnen ook kijken naar drones als product en naar het bijbehorende 
productieproces.  
 
Drone, een veelzijdige technologie met vele toepassingsmogelijkheden 
 
De mogelijkheden die drones bieden zijn vrijwel onuitputtelijk. Dit maakt de uitdaging des te groter 
hoe een natuurlijke inbedding in de maatschappij wordt gerealiseerd. Meest in het oog springend zijn 
misschien de ‘vliegende taxi’ of het ‘onbemenste gevechtsmiddel’ aangezien we hier als mensen lang 
op vlassen. Dit zijn zondermeer valide (toekomst)beelden, zij het dat nu al drones een veel rijker palet 
aan toepassingen kent. Zo komen we drones tegen natuurlijk als transportmiddel, maar ook als 
drager in lucht (de derde dimensie) van apparatuur, als hulpmiddel in tal van werkprocessen binnen 
en buiten, als instrument voor sport en spel, als mobiel windenergiegenerator of voor bestuiving in de 
landbouw en natuur (Figuur 1).  
 
Meer dan dat zijn drones ook een innovatieplatform voor onbemenst vliegen. Zodra we de 
bijbehorende technologie beheersen en juridisch hebben ingekaderd, kan deze innovatie stap voor 
stap worden doorgetrokken naar de reguliere luchtvaart.  
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Drones als aanjager van werkgelegenheid 
 
Juist vanwege deze veelzijdigheid in toepassingsmogelijkheden worden drones ook gezien als 
aanjager van nieuwe werkgelegenheid. Werkgelegenheid in de ontwikkeling van de onderliggende 
technologie, die in de juiste samenstelling tot een nieuw type drone of en nieuwe toepassing van een 
bestaande drone kunnen leiden. Verder natuurlijk werkgelegenheid door het toepassen van drones 
en daarmee innoveren van allerhande werkprocessen. 
 
De toegankelijkheid van de onderliggende technologie en van drones zelf, gecombineerd met de 
startup economie, maakt dat ‘overal en nergens’ nieuwe technologie voor drones, nieuwe typen 
drones en nieuwe toepassingen voor drones kunnen worden ontwikkeld. Zo zijn drones ineens een 
aanjager voor economische gebieds(her)oriëntatie. 
 
Drones gaan zich overal ‘thuis voelen’ 
 
De vele toepassingsmogelijkheden van drones aanschouwend kan het wel eens erg druk in het lage 
luchtruim worden (Figuur 2).  
 

Figuur 1. De veelzijdigheid in toepassingsmogelijkheden van drones  
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Drones blijken zich alleen niet te beperken tot het luchtruim. De onderliggende technologie wordt nu 
al gebruikt om ook onbemenste vaartuigen en voertuigen te ontwikkelen, of hybride 
transporttechnologie die kan vliegen, varen en onder water kan duiken. Of die van vliegen kan 
overgaan in over de weg rijden en vice versa. Drones reiken ook verder dan transporttechnologie. 
Voor verdergaande miniaturisatie kunnen ze zich ook doorontwikkelen als componenten van 
bijvoorbeeld transportmiddelen en domotica (ook wel huisautomatisering genoemd). Denk maar aan 
het voorbeeld van drones als kort voor de auto uitvliegende ‘koplampen’, die het zicht van de 
automobilist in donker en ruig terrein vergroten. Of aan drones die rond en zelfs in het huis als 
‘beveiligingscamera’ rondvliegen. 
 
Dat drones zich overal ’thuis voelen’ is een belangrijke reden om bewust om te gaan met de zonering 
in het luchtruim en stil te staan hoe we deze nieuwe verkeersbewegingen en -stromen beheersbaar 
en ‘gecontroleerd’ houden in interactie met alle reeds bestaande verkeersbewegingen en -stromen. 
 
Van vliegtuig naar vliegende alleskunner 
 
Sinds het prille begin met in 1903 ‘de eerste volgehouden, gecontroleerde en zwaarder dan lucht’ 
vlucht van de gebroeders Wright heeft de ontwikkeling van vliegtuigen een enorme vlucht genomen. 
Daarbij is steevast gekeken is naar veiliger en (kosten)efficiënter vliegen met meer capaciteit om 
personen en lading te vervoeren. Daar is duurzaamheid inmiddels bij gekomen, die de ontwikkelingen 
weer verder versneld. De lessen en ervaringen met onbemenst vliegen vanuit drones zullen op hun 
beurt ook weer een versnelling in de ontwikkelen met zich meebrengen. 
 
De remmende factor in het tempo in de doorontwikkeling volgt wellicht wel de lange levensduur van 
professioneel gebouwde commerciële en militaire vliegtuigen en de relatief beperkte aantallen die van 
deze vliegtuigen worden geproduceerd. Dat ligt bij drones heel anders. Drones schurken qua 
levensduur en productiewijze veel meer aan tegen motorvoertuigen en zelfs consumentenelektronica. 

Figuur 2. Drone-toepassingen in relatie tot luchtruim gebruik 
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En dat geeft een heel andere ontwikkelsnelheid, maar niet alleen dat. Drones komen ook in een 
productvorm, met toepassingen én met aantallen, die de huidige werkwijzen in de luchtvaart in een 
ander daglicht zetten. Dan denken we sowieso dat toelating, inspectie & toezicht en 
verkeersbegeleiding in de lucht (‘air traffic management’) met een nieuwe bril moet worden bekeken.  
 
In de Europese regelgeving wordt hier overigens al een voorschot op genomen door te kijken naar de 
drie verschillende niveaus van vliegtoestellen: Open, Specific en Certified, die elk hun eigen habitat 
(waaronder zones, vlieghoogten en start- en landingsplaatsen) krijgen. Dit is geïllustreerd in 
onderstaand figuur.  
 

 

  
 
 

2.2. Drones, een nieuwe modaliteit?  
 
De bovenbeschreven karakteristieken van drones komen met beleidsopgaves. De vraag is hoe deze 
beleidsopgaves het beste kunnen worden ingekaderd. Moeten we dan drones als vliegtoestel blijven 
beschouwen, of moeten we echt een ander perspectief kiezen? 
 
Interactie tussen transport- en communicatietechnologie 
 
Door de eeuwen heen hebben mobiliteit en communicatie zich geleidelijk doorontwikkeld. Met de 
komst van nieuwe communicatiemiddelen kwamen ook nieuwe transportmiddelen. Met een groeiende 
vraag naar mobiliteit groeide ook de vraag naar communicatie. Communicatie blijkt zeker geen 
vervanging te zijn van mobiliteit. Wat we de afgelopen decennia wel ervaren is dat de nieuwe 
generatie communicatiemiddelen omgekeerd impact hebben op onze manier van leven, werken en 
onderwijs genieten. Centraal daarbij staat de informatie- en communicatietechnologie (ICT) en 

Figuur 3.  Vliegtoestellen in ruimtelijk gebruik  
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daarbinnen weer het internet dat meer en meer alomtegenwoordig raakt. Met het ‘Internet of Things’ 
(IoT) zijn we in een ontwikkeling terechtgekomen, waarbij alledaagse voorwerpen zijn verbonden met 
het internet en zo gegevens en commando’s uit te wisselen. Voorwerpen die soms enkele 
centimeters uit elkaar staan en zich soms aan de andere kant van de wereld bevinden. Via het IoT 
komen fysieke objecten en de virtuele wereld bij wijze van spreken samen. 

 

 
Essentiele kenmerken moderne informatie- en communicatietechnologie 
Misschien niet zozeer meer, maar dan toch zeker nadrukkelijker dan bij andere transporttechnologie 
maken drones gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Daarbij sluiten drones ook 
aan bij de rationale achter die nieuwe ICT en het ‘Internet of Things’. Die rationale laat zich vangen in 
een serie van sleutelbegrippen, waaronder schaalbaarheid, zodat de technologie zowel lokaal als op 
grote schaal kan worden gebruikt. Autonomie, opdat mobiele voorwerpen in staat zijn om spontaan 
en zelfstandig zich te configureren en verbindingen op te zetten. Interoperabiliteit, waardoor 
voorwerpen ongeacht de fabrikant met elkaar kunnen communiceren en elkaars gegevens en 

Figuur 4: Samenhang tussen industriële ontwikkeling, communicatietechnologie en de evolutie in 
transporttechnologie (modaliteiten) 
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commando’s ook daadwerkelijk begrijpen. Vindbaarheid, want uiteindelijk wil een gebruiker kunnen 
achterhalen waar een specifiek voorwerp zich bevindt en in welke toestand het verkeert. Software 
voor de verwerking van grote datavolumes en een correcte en nauwkeurige interpretatie van de door 
sensoren vergaarde gegevens. Veiligheid en privacy, omdat bij de voorwerpen extra regels in plaats 
moeten zijn die aangeven wat zij wanneer wel of niet mogen doen. Ook zal gewaarborgd moeten zijn 
dat de voorwerpen niet kunnen worden ‘gehackt’. Wendbaarheid zodat de voorwerpen zich kunnen 
aanpassen aan gewijzigde omstandigheden. Energie, want vanwege praktische bezwaren van 
batterijen (grootte en gewicht) zullen creatieve oplossingen nodig zijn voor de energievoorziening van 
bijvoorbeeld sensoren en de draadloze communicatie.  
 
Drones als nieuwe modaliteit, die de essentiële kenmerken van ICT in zich bergen 
Dit zijn stuk voor stuk sleutelbegrippen die ook op drones van toepassing zijn. Met drones schuift de 
communicatietechnologie (IoT) en de transporttechnologie als het ware in elkaar. Dat maakt een 
drone misschien wel een volgende modaliteit. Het maakt in ieder geval dat we drones met een 
andere, misschien wel nieuwe, bril moeten beschouwen en niet zomaar als een volgende vorm van 
luchtvaart kunnen beschouwen.  
 
Door de eeuwen heen heeft technologie zich altijd ontwikkeld van massagebruik naar strikt 
individueel gebruik, zo ook transporttechnologie. Zo heeft de telefoon zijn weg gevonden van een 
telefooncel, naar de huiskamer en uiteindelijk naar de binnenzak. En is de diligence de gezinsauto 
geworden en bij voorkeur wordt dit de autonome auto die door iedereen, van jong tot oud, wel of geen 
rijbewijs in bezit, kan worden gebruikt. Drone-technologie zal zich dan ook niet beperken tot drones 
zoals we die nu kennen. We mogen verwachten dat drone-technologie zich in alle modaliteiten zal 
nestelen om verder invulling te geven aan deze drang naar ‘individualiseren’ en ‘altijd en overal te 
gebruiken’. Het maakt in ieder geval dat we drones en drone-technologie vanuit een breed perspectief 
moeten blijven bezien.   
  

2.3. Beleidsopgaven 
 
De innovatie die drones brengen zowel in technologie als in denk- en werkwijzen, samen met de te 
verwachte alomtegenwoordigheid van drones in ontwikkeling en toepassing, maakt dat we onszelf 
ook de kritische vragen moeten stellen: ‘op welke wijzen kunnen drones nog meer ons leven 
binnentreden?’, ‘wat kunnen drones nog meer aan veranderingen teweegbrengen in ons leven, onze 
steden en onze natuur?’ en ‘wie gaan er uiteindelijk het meest profiteren van de komst van drones?’. 
Vragen die zich vertalen in opgaven voor Nederland als samenleving. Daarmee ook in vragen voor 
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, maar zeker niet alleen dit ministerie en zeker ook niet 
alleen de overheid.   
 
Vooralsnog onderscheiden we zes opgaven voor de komende jaren. De eerste drie van die opgaven 
focussen op de veiligheid van de drone zelf ongeacht het toepassingsgebied en op het veilige en 
maatschappelijk acceptabele gebruik van drones (Figuur 5). Dit zijn: 

1. Toelating, inspectie & toezicht; 
2. Gebruik van de ruimte om ons heen (U-Space); 
3. Afvangen negatieve effecten dronegebruik. 
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De navolgende twee opgaven focussen op het wegnemen van de weerstanden en belemmeringen in 
het veilig en maatschappelijk acceptabel inzetten van drones, namelijk: 

4. Ontsluiten van het potentieel dat drones bieden; 
5. Ontwikkelen van interesse, kennis en kunde bij de volgende generatie professionals (de 

“nieuwe aanwas”). 
 
Deze vijf opgaven komen samen in de zesde en vooralsnog laatste opgave: 

6. Samen vormgeven aan de Publieke Business Case. 
 
Voor elk van deze opgaven geldt dat de ‘nieuwe werkelijkheid’ van drones, die laat zich vangen in 
een drietal regels welke in de onderstaande tekst box zijn gevat. Deze ‘nieuwe werkelijkheid’ moet 
worden ingebed in al onze denk- en werkprocessen.  
 

‘wet van de grote aantallen’ 
wat als Drones echt onderdeel uitmaken van de samenleving en ook door 
de glazenwasser e.d. worden gebruikt? Hoe ziet de Luchtverkeersleiding er 
dan uit? Wat is de rol van DCO’s? Hoe wordt geïnspecteerd en toezicht 
gehouden?   
 
‘wet van de onvoorspelbaarheid’ 
voortbewegen in grote aantallen komt met een afweging tussen individueel 
en “netwerk” optimum en de dynamische keuzes die daaruit volgen, en met 
stochastische verschijnselen zoals we die ook kennen in het verkeer 
 
‘wet van de lokale karakteristieken’ 
randvoorwaarden aan vliegen hangen samen met de lokale context 
(‘people, places and objects’) 

 
Deze opgaven zijn als het ware de focuspunten voor het Actieplan. Voor we deze opgaven één-voor-
één langslopen, zullen we ze eerst inbedden in het staande beleid.   

Figuur 5. Drones zullen in ieder toepassingsgebied veilig en maatschappelijk acceptabel moeten 
worden ingebed  
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3. De context 
3.1. (Ontwerp) Luchtvaartnota 2020 – 2050 

 
Met de (Ontwerp) Luchtvaartnota 2020 – 20501 wordt gekozen voor een koerswijziging in het 
luchtvaartbeleid. Uitgangspunt daarbij is ‘slim en duurzaam’ met veiligheid op één. De koerswijziging 
is geïllustreerd in het rad van de leefomgevingskwaliteit voor de Luchtvaart (Figuur 6). 
 

 

 
 
Centraal in dit rad (en daarmee in de Luchtvaartnota 2020-2050) staan vier publieke belangen: 

1. Nederland veilig in de lucht en op de grond; 
2. Nederland goed verbinden; 
3. Aantrekkelijke en gezonde leefomgeving; 
4. Nederland duurzaam. 

 
Deze publieke belangen zijn als het ware ingeklemd tussen de duurzame ontwikkelingsdoelen 
(SDG's) die de Verenigde Naties in 2015 vastgesteld hebben: Gezondheid (SDG 3), Energie (SDG 
7), Economie (SDG 8), Infrastructuur & Innovatie (SDG 9), Klimaat (SDG 13), Biodiversiteit (SDG15) 
en Partnerschap (SDG 17). 
 
Dit rad voor de leefomgeving is ook het kader waarin de drone ontwikkelingen worden geplaatst. Het 
heeft dan ook zin dit rad langs te lopen en de onderscheiden focuspunten (opgave voor dronebeleid) 
in dit rad te positioneren.  
 
 
 

 
1 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Verantwoord vliegen naar 2050 - Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050, Mei 2020, 
Den Haag 

Figuur 6. Rad leefomgevingskwaliteit voor Luchtvaart1  
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Nederland veilig in de lucht en op de grond 
 
Veiligheid staat uiteraard ook voor drones voorop. Focuspunten 1. Toelating, inspectie & toezicht, 
focuspunt 2. Gebruik van de ruimte om ons heen (U-Space) en focuspunt 3. Safety, cyber security & 
privacy richten zich specifiek op veiligheidsrisico’s die specifiek gelden voor drones.   
 
Omgekeerd kunnen dronetoepassingen hun eigen toegevoegde waarde bieden aan het verhogen van 
de veiligheid van de ‘reguliere’ luchtvaart en breder dan luchtvaart.  Denk daarbij aan toepassingen 
als bewaken van vitale infrastructuur, waaronder luchthaven, en van opgeslagen lading en goederen. 
Of denk aan het uitvoeren van grenscontroles. Of aan het vervangen van traditioneel voor de 
uitvoerend mens en de omgeving onveilig werk en aan spoedeisende hulpverlening. Drones bieden 
tal van mogelijkheden veiligheid in de luchtvaart en maatschappij te vergroten.  
 
Als kraamkamer van innovatie bieden drones ook de mogelijkheid nieuwe technologie en nieuwe 
concepten te beproeven en volwassen te maken alvorens ze in de ‘reguliere’ luchtvaart worden 
toegepast.  Zo dragen drones bij aan de veilige innovaties in luchtvaarttoestellen. 
 
Nederland goed verbinden 
 
‘Goede verbinden’ krijgt met drones een geheel nieuwe betekenis. De ‘reguliere’ luchtvaart richt zich 
op het macroscopische niveau van verbinden van sociaaleconomische regio’s op het Europese 
continent en zelfs wereldwijd. Met drones worden daarbij de mesoscopische en microscopische 
niveaus aan toegevoegd. Focuspunt 2. Gebruik van de ruimte om ons heen (U-Space) gaat hier heel 
specifiek op in.  
 
Op mesoscopisch niveau hebben de drones de potentie in zich dunbevolkte landelijke gebieden van 
alle benodigde voorzieningen te voorzien, ziekenhuizen onderling en specifiek met de traumacentra 
te verbinden, ziekenhuizen te verbinden met laboratoria op het land, verkeerscentrales voor weg en 
rail met incidentlocaties, et cetera. Drones kunnen helpen Nederland intern goed te verbinden, waar 
de ‘reguliere’ luchtvaart Nederland met de rest van de wereld verbindt.  
 
Op microscopisch niveau verbinden drones nu al de productieplaats met de plaats van 
voorraadopslag in fabrieken. Zo hebben drones ook de potentie in zich inspectie- en 
onderhoudsplaats te verbinden met de plaats van voorraadopslag op bijvoorbeeld vliegvelden. 
Drones kunnen helpen de werkprocessen bij productiecentra beter te verbinden.  
 
De nieuwe verbindingsmogelijkheden die drones bieden, behoren tot het te ontsluiten potentieel van 
drones (focuspunt 4). 
 
Aantrekkelijke en gezonde leefomgeving 
 
Drones dragen, zeker bij de te verwachten grote volumes, met hun eigen belasting bij aan kwaliteit 
van de leefomgeving en de gezondheid van mens en dier. Net als bij de ‘reguliere’ luchtvaart vraagt 
dit om het verduurzamen van fossiele brandstof, reduceren van emissies van schadelijke stoffen en 
fijnstof, reduceren van geluidsoverlast en om het elektrificeren van drones. We hebben het hier over 
barrières in de ontwikkeling van drones en dronetoepassingen, waar focuspunt 4. Ontsluiten 
potentieel van drones zich op richt. 
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Meer dan sec geluidsoverlast, kunnen drones ook komen met (al dan niet vermeende) inbreuk op 
privacy. En met het gevoel dat ze altijd en overal om je heen zijn. Zo kunnen drones een inbreuk 
gaan doen op ons fysiek, mentaal en sociaal welbevinden, en daarmee op de gezondheid van mens 
en dier. Drones vragen dan ook om heldere inkadering als het om het gebruik gaat over de dag heen 
en over het luchtruim, of breder gesteld, de ruimte heen. Focuspunt 2. Gebruik van de ruimte om ons 
heen (U-Space) gaat hier op in.  
 
Wendbaar(agile) en Innovatief 
 
In de Luchtvaartnota 2020 – 2050 wordt vanwege de vele onzekere ontwikkelingen gekozen voor een 
adaptieve aanpak. Dat betekent dat voor een aantal jaren afspraken worden gemaakt, met het oog op 
de doelen voor de lange termijn. Vervolgens wordt regelmatig bekeken of deze doelen gehaald 
worden en of het nodig is het beleid bij te stellen.  
 
Drones vragen vanwege de noviteit, de snelheid van ontwikkeling en de grote diversiteit om meer. 
Drones vragen om een wendbare (‘agile’) aanpak, waarbij voorop staat het samen verkennen van de 
mogelijkheden, de risico’s, de kansen en de benodigde inkadering van deze kansen. Deze 
wensbaarheid sluit aan bij Focuspunt 4. ‘Ontsluiten van het potentieel dat drones bieden’. 
 

 

 
 

 
Innovatie is de sleutel tot succes voor de beoogde koerswijziging in de Luchtvaartnota 2020 – 2050. 
Drones vormen een onderdeel van die innovatie en misschien wel meer. Drones zijn als het ware ook 
de kraamkamer van veel van de innovaties waar de Luchtvaartnota 2020 – 2050 om vraagt (Figuur 
7). 
 
 
 
 

Figuur 7. Illustratie van een drone gefaciliteerd innovatie pad  
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Luchtvaartveiligheidsketen 
 
De luchtvaartveiligheidsketen kent een vijftal taken. Deze keten is geïllustreerd in  Figuur 8. Met het in 
werking treden van de nieuwe Europese droneregels per 31 december 2020 zijn de kaders rond 
drones ook binnen Nederland opnieuw neergezet.  
 

 

  
 
Bij het uitwerken van de focuspunten komt ook de impact op deze luchtvaartveiligheidsketen in beeld. 
 
 
Samenwerking 
 
Wanneer we drones als een nieuwe modaliteit zien dan is moeten we ook erkennen dat het bestuur 
en de organisatie rondom drones nog goed gestalte moet krijgen. De geschiedenis leert ons dat 
systemen hun ontwikkeling en doorontwikkeling stoelen op grofweg drie stabiliteitslagen2 (Figuur 8): 
het fysieke systeem, de sociale context rond het systeem en de communicatieve vaardigheden van 
het systeem en de bijbehorende interactie met de omgeving. In iedere groeifase maakt het systeem 
niet alleen een nieuwe ontwikkeling door, ook betreden er nieuwe spelers het speelveld.  
 

 

  

 
2 Prof. dr. Arnold Cornelissen, Logica van het Gevoel (filosofie van de stabiliteitslagen in de cultuur als nesteling der 
emoties),Stichting Essence, ISBN 90-72258-02-9, Amstrdam/Brussel/Middelburg 

Figuur 8. Nederlandse luchtvaartveiligheidsketen  

Figuur 9. Illustratie van stabiliteitslagen voor een vervoerwijze   
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Drones en het overkoepelende systeem (UAS, zie tekst box3 hieronder) zullen hier geen uitzondering 
op zijn. Zoals eerder gezegd, drones ontwikkelen zich met het tempo vergelijkbaar met dat bij de van 
de ICT. Om in pas te blijven met de snelle technologische ontwikkelingen in de fysieke systeemlaag 
zullen de overige twee systeem lagen sneller dan voorheen moeten worden mee ontwikkelde. 
Hiervoor is partnerschap nodig. Een partnerschap waar bij focuspunt verder op wordt ingegaan. 
 

Wat is een onbemand vliegtoestel (Unmanned Aerial Vehicle - UAV)? 

"UAV" verwijst specifiek naar vliegtuigen die op afstand kunnen worden bestuurd zonder dat er een 
mens aan boord nodig is om te vliegen. Hoewel deze term nauwkeurig kan worden gebruikt om 
drones in commerciële of civiele toepassingen te beschrijven, wordt hij meestal gebruikt in verband 
met militaire toepassingen. 

Wat is een onbemand vliegtoestel systeem (Unmanned Aircraft System - UAS)? 

Met "onbemande vliegtuigsystemen" wordt het gehele systeem bedoeld dat nodig is voor 
geavanceerde drone-operaties, inclusief het vliegtuig, het grondcontrolestation en het 
communicatiesysteem.  UAS kunnen ofwel een menselijke piloot op de grond vereisen (zoals de 
Atlas Pro) of volledig autonoom zijn zonder dat er een menselijke operator nodig is (zoals de 
Percepto-oplossing).  Elk UAS bevat een UAV als onderdeel van het systeem. 

Wat is een Autonome Drone? 

De term "autonome drone" beschrijft een UAV die zonder enige menselijke tussenkomst kan 
werken. Met andere woorden, het toestel kan opstijgen, missies uitvoeren en volledig autonoom 
landen. In het geval van autonome drones coördineert de communicatiemanagementsoftware de 
missies en de piloten van het vliegtuig in plaats van een mens. Omdat een "autonome drone" wordt 
bestuurd door software in plaats van door een mens, maakt een autonome drone per definitie deel 
uit van een UAS, omdat er een compleet systeem nodig is om te kunnen werken. 

 
 

3.2. Strategische Visie op Drones in 2030 - Hoe zullen drones worden gebruikt in 
Nederland? 

 
Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium (NLR) heeft in dertien strategisch thema’s 
onderscheiden4. Deze thema’s zijn samen met de Focuspunten voor het Actieplan vrij geprojecteerd 
op de stabiliteitslagen van UAS. De bij de strategisch thema’s horende acties zijn (met referentie) 
opgenomen in de zes focuspunten van het Actieplan. 
 

 
3 https://percepto.co/what-are-the-differences-between-uav-uas-and-autonomous-drones/ 
4 H.H. Hesselink, Strategische Visie op Drones in 2030 (Hoe zullen drones worden gebruikt in Nederland), NLR in opdracht 
van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NLR-CR-2020-304 |  draft 0.4, Amsterdam  
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Figuur 10. Door NLR onderscheiden strategische thema’s  
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4. Focuspunten voor het 
actieplan 

 
4.1. Focuspunt 1. Toelating, inspectie & toezicht 

 
Rationale 
 
Vanuit de nieuwe Europese kaders én vanuit de nieuwe werkelijkheid rond ‘drones als nieuwe 
modaliteit’ is de nuttig en noodzakelijk toelating, inspectie & toezicht ‘opnieuw’ te definiëren. Daarbij 
rekening houdend met de geschetste nieuwe werkelijkheid van drones al de volgende modaliteit ten 
volle gebruik makende van de mogelijkheden die ICT biedt, met een grote variëteit aan klassen en 
typen en met grote te verwachten volumes. 
 
 

 

 Invalshoek, waarbij de “wet van de 
grote aantallen” en de “nadruk op 
automatisering” om een aangepaste 
aanpak vragen.  

 Invalshoek, waarbij de luchtvaart logica 
van ‘het is onveilig tot de veiligheid is 
geregeld’ voor drones om meer pro-
activiteit vraagt. Dit aspect sluit één-op-
één aan bij het derde focuspunt 
‘ontsluiten potentieel 

 
 

 
De nieuwe koers voor toelating, inspectie & toezicht is gericht op het aanpakken van de grote 
maatschappelijke risico’s. Bij drones gaat het er daarbij om grip te krijgen bij toelaten / toestaan en te 
behouden gedurende de levensloop op: 

• cruciale componenten van een drone, waaronder zeker de communicatietechnologie en de 
beveiliging van de communicatie en data integriteit (‘security-by-design’), de wijze van data 
vergaren en verwerken (‘privacy by design’) en de impact van de voortstuwing op de 
leefomgeving (‘sustainable by design’); 

• de drone (het vliegtoestel) als geheel (‘safety by design’); 
• de piloot; 
• de operator (exploitant); 
• de U-Space Service Provider (USSP). 

 
Gelet op de karakteristieken van drones komen bij het concretiseren van deze risico gestuurde 
insteek de denk- en werkwijzen uit drie domeinen samen, namelijk luchtvaart en vliegtoestellen als 

Figuur 11. Drone gerelateerde invalshoeken voor inspectie en toezicht  
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het gaat om vliegende drones en hun piloten. Wegverkeer als het gaat om de typegoedkeuring van 
een groot aantal merken en voertuigtypen, de periodieke keuring van grote aantallen motorvoertuigen 
en toezicht op het gebruik ervan. Industriële productgroepen (waaronder consumentenelektronica) als 
het gaat om de CE-markering bij grote aantallen, nieuw geproduceerde drones. Logischerwijs 
benutten we dan ook de kennis en kunde uit die domeinen om drone toelating, inspectie & toezicht 
nieuwe stijl te definiëren. 
 
Voor een goede mix in kennis en kunde kan worden aangesloten bij de segmentering van de drones. 
Zo kan bijvoorbeeld voor de ‘zwaarste’ drones of de drones met passagiers, ‘certified drones’, het 
reguliere ‘luchtvaart model’ worden gevolgd. Voor de ‘specific’ categorie is een mix van het 
‘wegverkeer model’ en ‘luchtvaart model’ wellicht meer op zijn plaats. Terwijl voor de ‘open’ categorie 
drones naar een mix van het ‘wegverkeermodel’ en het ‘compliancy by design’ model van de CE-
markering wordt aangesloten.   
 
Daarmee krijgt de luchtvaartveiligheidsketen nieuwe accenten, zoals geïllustreerd in Figuur 12. 
 

 

 
 
Acties 
De volgende acties worden voorgesteld: 
 

FP1-1. Uitwerken toelating, toezicht en inspectie op kritische drone componenten  

De dominantie van ICT in drones en het UAS en de mogelijkheden drones voor oneigenlijk 
doelen in te zetten maakt dat toelating, inspectie en toezicht zich ook op veiligheids- en cyber 
security kritische componenten in de drone moet richten. 
 
FP1-2. Uitwerken toelating, toezicht en inspectie op USSPs 

De opzet van het U-space concept maakt dat toelating, inspectie en toezicht een bredere scope 
krijgen met de komst van U-Space Service Providers (USSPs). 

 

Figuur 12. Nieuwe accenten (blauw) in de luchtvaartveiligheidsketen 
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FP1-3. Uitwerken toelating, toezicht en inspectie in exploratiefase 

Deze actie hangt samen met focuspunt 4. ‘Ontsluiten van het potentieel dat drones bieden’. Juist 
ook toelating, inspectie & toezicht hebben baat bij het verkennen van de nieuwe technologie, de 
nieuwe systemen en het zo al analyserend, beproevend en evaluerend in beeld krijgen van de 
werkelijke risico’s in de Nederlandse context. Inzichten in risico’s die gebruikt kunnen worden bij 
het ‘opnieuw’ definiëren van toelating, inspectie & toezicht. Beproeven van drone-technologie en -
systemen vraagt om een actieve en flexibele houding bij het uitgeven van tijdelijke permissies en 
ontheffingen.   
 
FP1-4. Uitwerken wijze van hanteerbaar maken grote volumes aan drones 

De ‘wet van de grote aantallen (drones)’ maakt dat handhaving een nieuwe invulling dient te 
krijgen, zeker daar waar die grote volumes zijn te verwachten in een open omgeving. 

 
FP1-5. Nader uitwerken registratie componenten in het UAS  

Registratie inspectie, toezicht en handhaving vallen en staan met een degelijke registratie van 
kritische componenten, drones, drone operators, drone piloten en USSPs. 

 
FP1-6. Nader uitwerken registratie componenten in het UAS  

Registratie inspectie, toezicht en handhaving vallen en staan met een degelijke registratie van 
kritische componenten, drones, drone operators, drone piloten en USSPs. 

 
 

4.2. Focuspunt 2. Gebruik van de ruimte om ons heen (U-Space) 
 
‘De stedelijke omgeving vormt een uitdaging voor het gebruik van drones vanwege de bevolking, 
bebouwing en andere obstakels, signaalverstoringen en weerscondities. Steden zijn niet ingericht 
voor gebruik van drones en drones zijn niet gebouwd op gebruik in steden’5. De paradox is dat juist in 
de stedelijke omgeving tal van interessante toepassingsmogelijkheden voor drones aanwezig zijn. 
Denk aan inspecties van hoge gebouwen, bruggen en kades of drones als alternatief voor het door 
congestie geplaagde wegverkeer. Dit is het tweede focuspunt in de beleidsvisie, hoe gaan we het 
gecontroleerde luchtruim verbinden met de stedelijke en provinciale omgeving om zo te waarborgen 
dat drones ook veilig kunnen vliegen in deze omgevingen? 
 
Voor het gebruik van drones in de stedelijke omgeving staan zes aandachtspunten centraal4 (Figuur 
13). Aandachtspunten die zich één-op-één laten vertalen naar acties. 
 

 

 

 
5 H.H. Hesselink, Strategische Visie op Drones in 2030 (Hoe zullen drones worden gebruikt in Nederland), NLR in opdracht van 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NLR-CR-2020-304 |  draft 0.4, Amsterdam 

Figuur 13. De zes aandachtspunten van dronetoepassingen in de stedelijke omgeving 
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Met de introductie van de U-space krijgt de luchtvaartveiligheidsketen wederom een nieuw accent, 
zoals geïllustreerd in Figuur 14. 
 

 

 
 

 
Acties 
De volgende acties worden voorgesteld: 
 

FP2-1. Analyseren en beproeven van risico’s gebruik drones in stedelijke omgeving 

Binnen de stedelijke omgeving zij er tal van verstoringen in de radiocommunicatie te voorzien, 
waar drones mee om moeten kunnen gaan. Op eenzelfde wijze moeten drones in staat zijn te 
anticiperen op hyper lokale weersomstandigheden, bijvoorbeeld tussen hoge gebouwen. Hoe 
drones hiermee omgaan en welke risico er daadwerkelijk om de hoek komen bij drone gebruik in 
de stedelijk omgeving kan het beste worden geanalyseerd en uiteindelijk beproefd in een 
realistische omgeving.  

 
FP2-2. Ontwerpen blauwdruk voor provinciale en gemeentelijke kaders 

Door het formuleren van kaders rond het gebruik van drones in de stad, over de uren van de dag, 
qua maximum volumes en dichtheden, qua interactie met de overige modaliteiten, toegestane 
landings- en startplaatsen et cetera, kunnen de stad en drones beter op elkaar worden 
aangepast. Kaders die zowel de objectieve (aantoonbare) als subjectieve (gepercipieerde) 
risico’s en overlast) afdekken. 

Voor provincies geldt dan misschien dat er meer ruimte is dan in de stad, de nadruk op 
natuurbescherming en bescherming van het landelijke leven en recreëren makt dat ook hier 
heldere kaders helpen. 

Nu zijn kaders stad en provincie specifiek, vandaar de actie om een blauwdruk te ontwerpen die 
door steden en provincies kan worden ‘ingekleurd’. 
 

Figuur 14. U-space en UTM geven nieuw accent aan luchtveiligheidsketen 
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FP2-3. Uitwerken globale UTM methode en aanpak voor de Nederlandse context 

U-space maakt een ‘Unmanned Aircraft System Traffic Management (UTM)’ noodzakelijk. UTM   
is een "verkeersmanagement-ecosysteem" dat in wezen ongecontroleerde drone operaties 
bewaakt en begeleidt binnen de door de steden en provincies vastgestelde kaders. UTM staat los 
van en vormt een aanvulling op het bestaande Air Traffic Management (ATM).  

Als eerste moet het globale UTM concept worden vertaald in een methode en aanpak die past bij 
het dichtbevolkte Nederland met compacte, relatief dicht bij elkaar liggende steden omringd door 
landerijen. In tweede instantie moet deze UTM methode en aanpak weer worden gebruikt door 
steden en provincies voor het lokale UTM. 

 
FP2-4. Uitwerken gelaagde ATM / UTM methode en aanpak 

Met de komst van U-Spaces wordt een belangrijke stap gezet in het verbinden van de 
verschillende lagen in ons luchtruim. De vraag is nog steeds hoe wordt in dit kader rekening 
gehouden met de lokale karakteristieken? Hoe kun je de gelaagdheid vanuit de verschillende 
overheden inbrengen in de mogelijkheden om een volledig gecontroleerd luchtruim te krijgen?  

 

 

 
 
 

4.3. Focuspunt 3. Afvangen negatieve effecten dronegebruik 
 
Met alle kansen die drones bieden, komen ze net als iedere technologie ook met (mogelijk) negatieve 
effecten. Voor drones zijn dit de overbelasting van de beschikbare capaciteit in het luchtruim, 
belasting van het milieu, het risico van oneigenlijk gebruik en zelfs aanslagen. Negatieve effecten 
laten zich het beste afvangen in de beginfase van de ontwikkelingen wanneer de remedies nog in het 
systeemontwerp kunnen worden ingebed. 
 

FP3-1. Uitwerken betalen naar gebruik modellen 

Studies naar congestie op de weg laten steeds weer zien dat beprijzen van verplaatsingen 
congestie kan terugdringen. De maatschappelijke discussies van de afgelopen decennia laten 
zien dat het achteraf invoeren van nieuwe beprijzingsmodellen voor wegverkeer niet triviaal is. 

 
6 Gebaseerd op een figuur uit de whitepaper van Embraer X: ‘Flightplan 2030’  
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Figuur 15: Interactie tussen verschillende aspecten van luchtruim management6 
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Drones bevinden zich nog in de beginfase van de ontwikkeling. Nu al in alle openheid nadenken 
en discussiëren over beprijzingsmodellen voor droneverkeer heeft daarom waarde om proactief 
congestie te leren managen.   

 
FP3-2. Uitwerken circulariteitsmodellen 

Wanneer drones daadwerkelijk in grote aantallen toegepast gaan worden komt vanzelf de vraag 
omhoog in hoeverre we verouderde drones niet op een andere plaats en voor ene ander doel 
kunnen inzetten, componenten uit deze drones niet kunnen hergebruiken en uiteindelijk kunnen 
recyclen. Voordat we in de buurt komen van de grote volumes is het zinnig circulariteitsmodellen 
uit te werken en zo mogelijk in te voeren.  

  
FP3-3. Uitwerken veiligheid, cyber security en privacy ‘by design’ regels 

Met drones treden we een nieuw tijdperk binnen. Een tijdperk waarin transporttechnologie en 
informatie en communicatietechnologie (ICT) meer en meer integreren. Daardoor wordt het pad 
naar hoge mate van automatiseren van (vlieg)bewegingen geëffend tot zelf het pad naar 
autonome drones. Technologische miniaturisatie maakt een veelheid aan soorten, typen en 
afmetingen van drones mogelijk. Het resultaat kan zo maar zijn dat drones dieper en dieper in de 
haarvaten van onze samenleving zullen doordringen vanuit de lucht, maar ook vanaf het water en 
de weg.  Dat kan alleen wanneer drones en UAS voldoen aan de principes van ‘safe, secure & 
privacy-by-design’. Om geen misverstanden te laten ontstaan moeten deze principes worden 
uitgewerkt in helderen ontwerpregels, waar ieder ontwerp aan kan worden getoetst.  

 
FP3-4. Uitwerken counterdrone methoden en technieken 

Een actieplan kan niet zonder aandacht te besteden aan counterdrone methoden en technieken 
om de bedreigingen door oneigenlijk gebruik van drones af te wenden.  

 

 

 
 

 
4.4. Focuspunt 4. Ontsluiten van het potentieel dat drones bieden 

 
Het vierde focuspunt volgt uit de potentie die drones bieden voor onze sociaaleconomische 
ontwikkeling. Teneinde dit potentieel te ontsluiten in de vorm van risico’s mitigeren en kansen 
benutten, zetten we in partnerschap trajecten uit, die dat lopen van ideevorming en verkennen naar 

Figuur 16. Counter drone maatregelen geven nieuw accent aan luchtveiligheidsketen 
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operationaliseren en exploiteren. De onderwerpen daarbij zijn divers en omvatten sowieso de bij de 
eerste drie focuspunten genoemde kaders & regelgeving, methoden & aanpakken (voor toelating, 
toezicht en inspectie én voor UTM) en de risico’s rond veiligheid, cyber security en privacy. Ze 
bevatten ook onderwerpen als publieke acceptatie, economische waarde en infrastructuur voor 
drones. 

 

 
  

 
Bij de keuze van technologie en toepassingen sluiten we aan op die segmenten waar Nederland 
toegevoegde waarde kan bieden en zo economische waarde kan ontwikkelen. Zonder de pretentie te 
hebben volledig of voldoende gefocusseerd te zijn, is in Figuur 18 een eerste beeld gegeven van 
deze segmenten. 
 

 Figuur 17. In partnerschap exploreren en initiëren van de exploitatie  
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Acties 
De volgende acties worden voorgesteld: 
 

FP4-1. Oprichten Dutch Drone Council als fundament onder partnerschap 

Nederland kent diverse samenwerkingsverbanden rond Drones. Samenwerkingsverbanden die 
een serieus deel, maar zeker niet en hele ecosysteem rond drones afdekken. Willen we de 
innovatiekracht van Nederland en de beschikbare ‘testsites & proeftuinen voor drones’ ten volle 
kunnen benutten dan is een breder en opener samenwerkingsverband wenselijk. Andere landen 
hebben gekozen voor een Drone Council. Het is goed om in beeld e brengen hoe zo een council 
er voor Nederland uit moet zien en bij voldoende potentieel met elkaar een Dutch Drone Council 
op te richten. 

 
FP4-2. Opstellen innovatie- en ontwikkelagenda 

Opstellen van een innovatie- en ontwikkelagenda begint met een gezamenlijke selectie van de 
segmenten waar Nederland economische waarde kan genereren. De segmenten in Figuur 18 zijn 
daartoe slechts een eerste aanzet vooral bedoeld om de discussie op gang te brengen. Vanuit 
deze segmenten kunnen vervolgens een wendbare (‘agile’) innovatie- en ontwikkelagenda 
worden opgesteld.  

 
FP4-3. Samensmeden gedeeld ontwikkel-, test- en demonstratieplatform 

Iedere ‘testsite & proeftuin voor drones’ in Nederland heeft zijn eigen unieke eigenschappen en  
faciliteiten. Samen met gemeenten die stedelijke ruimte openstellen voor proeven en 
demonstraties kunnen ze de volledige complexiteit van drones en drone toepassingen afdekken.  

Figuur 18. Segmenten waar Nederland economische waarde kan genereren 
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Vandaar dat het wenselijk is om vanuit de eigen identiteit en onafhankelijkheid gezamenlijk een 
gedeeld ontwikkel-, test- en demonstratieplatform in Nederland samen te smeden. 

 
FP4-4. Sla bruggen tussen de domeinen 

Luchtvaart is een domein met veel kennis, kunde en ervaring op het gebied van veiligheid. Op 
een andere manier  hebben andere domeinen, zoals de petrochemische industrie, hun eigen 
kennis, kunde en ervaring op het gebied van veiligheid. Hoe mooi is het niet bruggen tussen deze 
domeinen te slaan en zo het veiligheidsdenken rond drones op een hoger niveau te krijgen? Met 
het partnerschap dat ontstaat met de voorgaande acties komt daartoe de weg open te liggen.  

 
 

4.5. Focuspunt 5. Ontwikkelen van interesse, kennis en kunde bij de volgende generatie 
professionals 

 
Om het potentieel, zoals beschreven bij het derde focuspunt, na een eerste begin verder te ontginnen 
zijn voldoende professionals nodig. Ontwikkelen van interesse, kennis en kunde van de volgende 
generatie professionals (de “nieuwe aanwas”) is dan ook het vierde focuspunt. Hierbij gaat het niet 
alleen om de kennis en kunde in relatie tot het besturen van een drone maar de inbedding van het 
ecosysteem als geheel met al haar verschillende facetten. De opleidingen en of kennisontwikkelingen 
kan dan ook niet vroeg genoeg beginnen. In het verkeerssysteem werken we ook met het verkrijgen 
van een “fietsdiploma” de eerste interactie van dat kinderen bewust met kennis van de regels 
deelnemen aan het verkeer. Hoe kun je vergelijkbare modellen realiseren als het gaat om 
bewustwording te creëren die als een cyclus proces door huishoudens heen loopt? Of hoe kun je de 
jongste generatie betrekken vanuit ‘sport en spel’ om te komen tot de volgende generatie vliegers? Of 
hoe kun je kinderen betrekken bij actiepunt 4, welke potentieel is er en hoe kun je dit door het gehele 
onderwijs traject laten door ontwikkelen.   
 
Toegegeven het begint en staat met een helder beleid(svisie) zodat ook duidelijk wordt waar kennis 
ontwikkeling noodzakelijk is om daar vervolgens een gericht actieprogramma op in te zetten.  
 
Acties 
De volgende acties worden voorgesteld: 
 

FP5-1. Help een kennis-lus te creëren van jeugd tot professional en vice versa 

Creëer een kennis-loop, vanaf de basisschool naar beroeps/wetenschappelijk onderwijs met 
praktische toepassingen. Hoe kun je de dialoog rondom drones al inzetten door het primaire 
onderwijs te betrekken in de innovatieagenda? Dit gaat leiden tot discussies aan de eettafel maar 
door het te realiseren als een kennis-loop worden ideeën ook daadwerkelijk gerealiseerd.  

 
FP5-2. Help een aansluitend onderwijssysteem te creëren met een stimulerend curriculum  

Zowel op MBO en WO niveau is veel aandacht voor de ontwikkeling van drones en alle aspecten 
die daarbij komen kijken. Op HBO niveau vormt het drone-ecosysteem over het algemeen een 
minor onderdeel en is het niet sterk ingebed. Hiermee ontstaat een gat in het opleidingspad. 
Zoals ook in figuur 1 is aangegeven is het kennis domein rondom drones groot, waardoor de inzet 
van drones in meerdere HBO opleidingen een nuttige toevoeging is.  
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4.6. Focuspunt 6. Publieke Business Case 
 
Uiteindelijk moet het maatschappelijk nut voorop blijven staan. Vandaar dat we als zesde focuspunt 
kiezen de publieke ‘business case’. 
 
 
 
 

Figuur 19.  Aansluitend onderwijssysteem 
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5. Nawoord 
 
Met drones treden we een nieuw tijdperk binnen. Een tijdperk waarin transporttechnologie en 
informatie en communicatietechnologie (ICT) meer en meer integreren. Daardoor wordt het pad naar 
hoge mate van automatiseren van (vlieg)bewegingen geëffend tot zelf het pad naar autonome 
drones. Technologische miniaturisatie maakt een veelheid aan soorten, typen en afmetingen van 
drones mogelijk. Drones staan niet los van de reguliere luchtvaart. Los van het feit dat ze hetzelfde 
luchtruim delen, fungeren drones ook als kraamkamer van innovatie in de ‘reguliere’ luchtvaart. 
Innovatie die nodig is voor de koerswijziging die de overheid voorstaat met de Ontwerp 
Luchtvaartnota 2020 – 2050. 
 
De toename in diversiteit van vliegtoestellen, in volumes, in aantallen en onvoorspelbaarheid van 
vliegbewegingen en in penetratiegraad in onze samenleving maakt dat de luchtvaartveiligheidsketen 
zelf nieuwe accenten krijgt. Deze accenten zijn eerder besproken en samengevat in Figuur 20. 
  

 

 
 

 
Alleen deze nieuwe accenten tonen al aan dat drones om een partnerschap vragen tussen nationale 
overheden, nationale en decentrale overheden en overheden en het bedrijfsleven. Een partnerschap 
waarin risico’s die met drones komen via analyses, proeven en evoluties in beeld worden gebracht. 
Waarna de bijbehorende mitigerende maatregelen in de werkprocessen binnen de 
luchtvaartveiligheidsketen worden ingebed. Een partnerschap ook waarmee het potentieel dat drones 
beden in het dagelijkse leven en voor de Nederlandse economie verder met vereende krachten wordt 
ontsloten. Het opzetten van zo ene partnerschap is prioriteit nummer 1.  

  Figuur 20. Nieuwe accenten in de Luchtvaartveiligheidsketen met de komst van drones 


