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VERZONDEN - 6 FE 2020 

Datum 
04-02-2020 
Ons kenmerk 
4166878 
Uw brief van 
9 januari 2020 
Uw kenmerk 

Onderwerp 
Beantwoording schriftelijke vragen ingevolge ex artikel 39 
Reglement van orde gemeenteraad m.b.t. show met drones ter 
vervanging van vuurwerk 

Bijlage Geachte heer De Wit en Harinck, 

In uw brief van 9 januari 2020 stelde u schriftelijke vragen met betrekking tot 
een mogelijk alternatief voor vuurwerk. U geeft aan dat het gebruik van 
vuurwerk steeds meer onder druk staat en dat verschillende Tweede 
Kamerfracties, Gemeenteraden en Burgemeesters zieh al hebben 
uitgesproken tegen het gebruik van (knal)vuurwerk. 

Om het gebruik van (knal)vuurwerk en daarmee de overlast die wordt 
ervaren en gemeten door het gebruik van dit vuurwerk tegen te gaan doet u 
de suggestie voor een alternatief in de vorm van een lichtshow met drones. 
Hieronder beantwoorden wij de vragen die u hierover heeft gesteld. 

Vraag 1: 
Is het college bekend met de mogelijkheid om een lichtshow met drones te 
organiseren (zoals in Shanghai) tijdens de jaarwisseling? 

Antwoord: 
Ja, de beelden hiervan zijn ons bekend. 

Vraag 2: 
Is het in Delft met de huidige wettelijke kaders mogelijk om een dergelijke 
droneshow te organiseren? 

Antwoord: 
Nee. De huidige landelijke wettelijke kaders (Regelíng Modelvliegen voor 
vliegen met privé hobby drones en Regeling op afstand bestuurde 
luchtvaartuigen voor beroepsmatig of zakelijk gebruik) staat het vliegen met 
drones in beperkte mate toe. Het is niet toegestaan om met een drone te 
vliegen boven mensenmenigten, aaneengesloten bebouwing en 
luchtverkeersleidinggebieden random vliegvelden en luchthavens en andere 
no-flyzones. De drone moet altijd in het zieht van de piloot zijn en er mag 
niet hager dan 120 meter boven de grand of het water of in het danker 
gevlogen worden. 



Datum 
04-02-2020 
Ons kenmerk 
4166878 

Delft valt binnen het luchtverkeersleidinggebied van Rotterdam/The Hague 
Airport Zestienhoven, waardoor eerder genoemde beperking sowieso aan 
de orde is. 

Voornoemde regelgeving is tot 1 juli 2020 van kracht als landelijke 
regelgeving. Omdat per land binnen de Europese unie (EU) de regelgeving 
voor het vliegen met drones erg verschilt, worden de landelijke 
regelgevingen vanaf 1 juli 2020 vervangen door een Europese verordening, 
welke de regelgeving binnen de EU gelijk moet schakelen. 

Hoewel de Europese regelgeving op dit moment nog niet volledig is 
uitgekristalliseerd, lijkt het wel duidelijk te zijn dat men niet boven 
mensenmenigten, niet-betrokken personen of nabij vliegvelden mag vliegen. 
In de praktijk kan het gegeven dat men niet boven niet-betrokken personen 
mag vliegen (AVG), dan wel op plaatsen waar men die 'redelijkerwijs kan 
verwachten', betekenen dat vluchten nabij bebouwing en infrastructuur niet 
mogelijk zullen zijn. 

Vraag 3: 
Wat vindt het college ervan om een droneshow, of soortgelijk evenement 
van innovatief karakter, als preventief middel tijdens de jaarwisseling in te 
zetten? 

Antwoord: 
Geiet op het feit dat de regelgeving met betrekking tot het vliegen met 
drones boven publiek en bebouwing dit nu, en waarschijnlijk ook in de 
nabije toekomst, niet toestaat, lijkt een dergelijk initiatief op dit moment nog 
niet haalbaar. Andere innovatieve initiatieven hebben we op dit moment niet 
op het oog. 

Vraag 4: 
Is het college bereid om in kaart te brengen water nodig zou zijn om een 
dergelijke droneshow te organiseren? Denk hierbij aan geschikte partners, 
kosten, etc. Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
Zie het antwoord op de vorige vraag. 

Hoogachtend, 
het college v ster en wethouders van Delft, 
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