
 

 

 

 

 

 

Fractie: D66 

Naam: G. Vilé 

Onderwerp: drones 

Datum indiening vragen: 9 september 2016 

 

Gisteren werd de buurt onaangekondigd opgeschrikt door een drone die 

(foto/video)opnamen maakte. (degene die de drone bestuurde zei dat dit gebeurde om 

opnames te maken van een in de verkoop staand huis in de straat en hij deed dit in 

opdracht van een makelaar – naam makelaar bekend en naam luchtfotografiebedrijf ook 

bekend)  

De drone hing daarbij vooral stil bij buren in de tuin op een hoogte van nog geen 2,5 

meter. Zelfs op plekken in hun tuinen van waaruit het te verkopen huis niet zichtbaar is. 

Onbekend is of er opnamen zijn gemaakt van de huizen van de buren, de tuinen van de 

buren en de buren zelf die met het mooie weer in hun tuin lagen/zaten/waren. Het is 

ervaren als inbreuk op de privacy en als enigszins bedreigend – want wat gebeurt er met 

de mogelijke opnames van tuinen en achterzijde huizen? Worden deze ter beschikking 

aan derden (criminelen) gesteld?  

 

Vraag: 

De vraag die deze gebeurtenis opriep, is de vraag naar de regelgeving van professioneel 

gebruik van drones in een woonwijk in Noordoostpolder. Is professioneel gebruik van 

drones en is particulier gebruik van drones toegestaan in een woonwijk (aaneengesloten 

bebouwing) in Noordoostpolder?  

 

Antwoord: 

De regelgeving omtrent drones is een Rijksaangelegenheid. Er zijn geen lokale 

regels hierover. Informatie over de regels omtrent het gebruik van een drone 

kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl Voor bedrijfsmatig gebruik gelden 

specifieke regels. Deze kunt u vinden op 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone/vraag-en-antwoord/regels-

drone-zakelijk-gebruik 

 

Ook vindt u op deze site informatie over de regels omtrent privacy. 

 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) verstrekt de vergunning voor 

bedrijfsmatig gebruik van een drone. Aldaar kunt u informeren of de bestuurder 

van de drone een vergunning had. 

 

Recreatieve gebruikers kennen vaak de regels omtrent drones niet. De 

Rijksoverheid heeft daarom recent nog een campagne gestart om de regels 

onder de aandacht te brengen. 

 

Handhaving van de regels is een zaak van de Politie.  

 

 

Vraag: 

Wat zijn dan de regels die gelden voor deze twee gebruiken van drones? 

 

Antwoord: 

Zie antwoord hierboven. 

 

http://www.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone/vraag-en-antwoord/regels-drone-zakelijk-gebruik
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone/vraag-en-antwoord/regels-drone-zakelijk-gebruik


 

Datum beantwoording vragen: 12 sseptember 2016 

Contactpersoon: O.W.M. Storms 

E-mail adres:  o.storms@noordoostpolder.nl 

Tel: 633379 

 


