
DRONES IN DE HAVEN 
Het gebruik van drones in de Port of Harlingen



Drones worden steeds populairder. Maar vliegen met een drone mag niet overal. Naast het maken 
van mooie (haven)beelden kunnen drones ook voor minder mooie doeleinden worden gebruikt. Voor 
de veiligheid moet iedereen die wil vliegen met een drone zich aan de regels houden en vaak is een 
vergunning nodig. Drones kunnen particulier/recreatief of zakelijk/beroepsmatig worden gebruikt. 

Particulier gebruik 
De dronekaart geeft alleen aan waar volgens de luchtverkeersregels nooit mag worden gevlogen met 
een drone. Maar de kaart geeft niet alle verboden gebieden aan. Houd er daarom rekening mee dat er ook 
niet mag worden gevlogen vanwege de aanwezigheid van:

  Verkeer, aaneengesloten bebouwing of mensenmenigten. Aaneengesloten bebouwing is elk gebied in 
relatie tot stad, dorp of gehucht dat in belangrijke mate wordt gebruikt voor huisvesting, commerciële 
activiteiten of recreatie (een zogenaamde congested area)

  Een beschermd natuurgebied waarboven een verbod is ingesteld op basis van 
natuurbeschermingswetgeving

  Een tijdelijke beperking of verbod, gepubliceerd met een NOTAM (notice to airmen).

Vliegen met een drone boven havengebieden is nooit toegestaan, 
ook niet boven plezierhavens.

Beroepsmatig
Met beroepsmatig of zakelijk gebruik van een drone wordt het gebruik met een economisch of 
bedrijfsmatig oogmerk bedoeld. Bedrijven of beroepspiloten mogen een drone alleen gebruiken als ze 
een vergunning of ontheffing hebben van de ILT. Daarin staat vermeld welke eisen worden gesteld aan de 
drone, aan de piloot die de drone bestuurt en aan het bedrijf dat de vluchten uitvoert. 

Voor het beroepsmatig vliegen boven het havengebied is behalve een vergunning altijd een bijzondere 
ontheffing nodig. Vergunningen en ontheffingen worden verleend door de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT). Wat wel en niet mag met een drone is te vinden op de website van ILT. 

Toepassingen drones (theoretisch)

  Onderhoudsinspecties aan kades, gebouwen, pijpleiding tracés en andere infrastructurele objecten 
  Inspecties van materieel als kranen en ladingruimtes 
  Inzet bij incidenten en calamiteiten 
  Ondersteuning in toezichtstaken instanties 
  Meten van milieuaspecten en kwaliteit in zowel lucht als water (CO2, Nox, fijnstof) 
  Inspecties zonnepanelen of detectie lekkages vluchtige stoffen met een warmtebeeld camera 
  Opsporing drenkelingen 
  Volumebepalingen van bijvoorbeeld bulkgoederen of bouwputten 
  Opnemen van beeldmateriaal (voor -eigen- bedrijfspromotie) of in opdracht

https://map.godrone.nl/
https://www.ilent.nl/onderwerpen/drones/


Bevoegde bedrijven 
ILT heeft een aantal bedrijven in Nederland de bevoegdheid gegeven om vluchten boven havengebieden 
uit te voeren. Deze bedrijven zijn volledig op de hoogte van de inzetmogelijkheden en zorgen voor alle 
meldverplichtingen. 

Een overzicht van die bedrijven is te vinden via deze link. 

Waar kun je een voorval met een drone melden? 
Bij een voorval met een drone is het belangrijk dat te melden bij de politie. Die kan actie ondernemen bij 
een overtreding met of overlast van een drone. Bel 0900-8844 en geef zo daarbij zoveel mogelijk  
informatie door over de locatie, de drone en de piloot. 

https://www.ilent.nl/onderwerpen/drones/documenten/publicaties/2018/11/26/overzicht-roc-vergunningen
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