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Het gebruik van drones in het beheersgebied van Groningen Seaports 

Drones worden steeds populairder. Naast particulier gebruik worden drones 

in toenemende mate door bedrijven ingezet. Maar vliegen met een drone mag 

niet overal. Naast het maken van mooie (haven)beelden kunnen drones voor 

minder mooie doeleinden worden gebruikt. Ze kunnen ingezet worden voor 

het voorbereiden van criminele activiteiten, spionage of  brengen personen 

ongewenst in beeld. Voor de veiligheid moet iedereen die wil vliegen met een 

drone zich aan de regels houden en beschikken over de juiste documenten en 

toestemmingen. 

Vanaf 31 december 2020 gelden Europese regels als u met een drone vliegt. Welke regels 
gelden, hangt af van het risico op een ongeval tijdens de vlucht. Vluchten met een laag risico 
vallen in de open categorie.

Vliegen in het beheersgebied van Groningen Seaports (Delfzijl/Eemshaven)

Open categorie

Voor de open categorie is een vergunning niet verplicht. In het beheersgebied van Groningen 
Seaports zijn dronevluchten in de open categorie echter niet toegestaan. De dronezonekaart 
waar deze gebieden op staan is te vinden via rijksoverheid.nl/drone.

De zonegrenzen zijn inmiddels opgenomen in de meeste drone pre-flight apps. Op termijn 
wordt het verplicht om de dronezones in de software van onbemande luchtvaartuigen te 
programmeren. De software maakt het de drones onmogelijk een restricted zone binnen te 
vliegen.

Specific categorie

Voor de specific categorie is een vergunning verplicht. Deze categorie is aan zwaardere eisen 
gebonden zoals opleidingen en certificeringen. De meeste bedrijfsmatige dronetoepassingen 
vallen in deze categorie.

Drone-operators mogen in het beheersgebied van Groningen Seaports een drone gebruiken 
als ze hiertoe toestemming van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gekregen 
hebben. De regels en procedures zijn te vinden op de website van ILT.

http://rijksoverheid.nl/drone
https://www.ilent.nl/onderwerpen/drones/


  

Heliport Eemshaven

In de noordwesthoek van de Eemshaven ligt een helikopterhaven: Heliport Eemshaven. Binnen een straal van 1500 meter rond 
de Heliport is naast de dronezonering die er al ligt, nog een extra No-Fly zone ingesteld i.v.m. laagvliegend verkeer. Om bin-
nen deze straal te mogen vliegen is er buiten de voorwaarden die al gelden voor de specific categorie ook extra toestemming 
nodig van de luchthavenmeester van Heliport Eemshaven. Zijn contactgegevens zijn te vinden op de website van Heliport 
Eemshaven.

Voorval met drone melden!

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

Afbeelding 1: No-FLy zone Heliport

https://www.heliport-eemshaven.de
https://www.heliport-eemshaven.de

