Aan: Burgemeester en wethouders van Hengelo
Betreft: Beleid inzake drones.
Hengelo, 8 januari 2021.

Geacht college,
In deze toch wat sombere Coronatijd wil ik graag uw aandacht vragen voor een iets “ luchtiger”
onderwerp. In de vorige raadsperiode heeft toenmalig raadslid Ben van Veen herhaaldelijk aandacht
gevraagd voor de ontwikkelingen van het vliegen met drones, doch hij kreeg vanuit de gemeenteraad
weinig of beter gezegd géén bijval; zijn vooruitziende blik reikte iets verder dan toentertijd de norm
was. Er zijn inmiddels een aantal jaren verstreken en ik moet helaas constateren dat de
ontwikkelingen van de drone techniek en de mogelijkheden en risico’s van het gebruik op grote
schaal van drones in Hengelo nog steeds onbesproken zijn.
Waar in de beginfase van de drones deze alleen toegankelijk waren voor professionals en
welgestelde hobbyisten hebben de fabrikanten de laatste jaren de drones dusdanig verder
ontwikkeld dat deze inmiddels voor een zeer groot publiek toegankelijk zijn. Wetgeving voor het
vliegen met onbemande luchtvaartuigen liep lange tijd achter op de ontwikkelingen en was jarenlang
per land verschillend geregeld. Vanaf 1 januari 2021 is er sprake van Europese wetgeving, zodat voor
dronevliegers in alle landen van Europa dezelfde regels gelden. Deze ontwikkelingen bieden kansen,
maar ook risico’s en daarom wordt het tijd om ook in Hengelo eens een actief beleid te gaan voeren.
Hengelo kan ten aanzien van drones een voorbeeld nemen aan de buurgemeente Enschede, waar al
jarenlang een ambitieus, stimulerend, faciliterend en regulerend beleid wordt gevoerd. Omdat
Enschede inmiddels jarenlange ervaring heeft met drones heeft Lokaal Hengelo de volgende vragen:
1. Welke opvattingen heeft het Hengelose college aangaande de ontwikkelingen rondom
drones?
2. Hoe verhouden deze opvattingen zich ten opzichte van het Enschedese college?
3. Ziet het college anno 2021 meer dan vier jaar geleden reden om na te denken over de
ontwikkeling van beleid op het gebied van drones?
4. Is het college van mening dat de ambities in Enschede op het gebied van drones ook relevant
zijn voor Hengelo als buurgemeente? Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo nee, waarom niet?
5. Is het college bereid contact op te nemen met de collegae in Enschede om kennis te nemen
van de daar inmiddels opgedane ervaringen?

6 . Is het college bereid op korte termijn een politieke markt te organiseren en daarbij
deskundigen uit te nodigen om voorlichting te geven over alle aspecten van het gebruik van drones,
zodat raadsleden zich een goed beeld kunnen vormen van de mogelijkheden, de kansen en de risico’s
van de diverse soorten dronegebruik?
Lokaal Hengelo ziet uw antwoorden met belangstelling tegemoet.
Roel Jaarsma
Fractievertegenwoordiger Lokaal Hengelo ( en al jarenlang dronevlieger)

