
Samen werken 
Inzet drones door brandweer

De ervaringen en kennis, opgedaan tijdens de pilot van de veiligheidsregio’s Twente en Midden- en West-
Brabant, zijn nu ondergebracht als deelproject ‘Vliegen met drones’ bij het project Logistiek & Ondersteuning 
van het Programma ‘Samen werken aan grootschalig en specialistisch optreden Brandweer Nederland’. 

Aanleiding
De pilot RPAS (Remotely Piloted Aircrafts System), ook 
wel drone of onbemande luchtvaartuig genoemd, is 
afgerond. De regio’s Midden- en West-Brabant en Twente 
waren verantwoordelijk voor de pilot, die in 2013 startte 
om te onderzoeken wat de (on)mogelijkheden zijn voor 
de brandweer om drones in te kunnen zetten. Dankzij 
de pilot is er inzicht gekomen in wet- en regelgeving, 
weten we wat er aan kennis en expertise nodig is om 
drones veilig in te zetten en is er ervaring opgedaan met 
het werken met een drone. Het deelproject Vliegen met 
drones is een vervolgstap op de pilot.

Doel
Doel van het deelproject is te komen tot het ontwikkelen 
en vaststellen van landelijke kaders waarbinnen de regio’s 
naar eigen inzicht en behoefte drones kunnen inzetten. 
Daarmee voldoet Brandweer Nederland aan de opdracht 
van het ministerie van Veiligheid en Justitie om te komen 
tot een landelijk kader. Eind 2017 is het deelproject 
grotendeels afgerond en wordt in 2018 begonnen met de 
uitrol van de landelijke vliegorganisatie.

Meer informatie
Voor meer informatie over het deelproject kan 
contact worden opgenomen met kwartiermaker 
Mark Bokdam: mark.bokdam@ifv.nl

Meer informatie is te vinden op:
www.brandweer.nl/samengrensverleggend 

Wat
Het projectteam heeft in 2017 het volgende opgeleverd:
–  Organisatiestructuur waarin de betrokken 

partijen beschreven staan, met daarbij de taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

–  Veiligheidsmanagementsysteem (vliegveiligheid,  
wijze van rapporteren, kwaliteitshandboek, risico-
inventarisatie & Evaluatie (RI&E’s).

–  Operationeel handboek.

In 2018 worden de volgende onderdelen opgeleverd:
–  Opleiding, training en oefenprogramma (opleiding 

drones, oefenscenario’s voor de brandweer, 
veiligheidstrainingen, landelijke trainingslocaties).

–  Uitrol landelijke vliegorganisatie voor de brandweer.
–  Optimalisatie van de samenwerking ketenpartners en 

derden.

Hoe
–  Een projectteam met ondersteuning van een 

klankbordgroep (districtvertegenwoordigers).
–  Samen met de Brandweeracademie.
–  In samenwerking met partners als Defensie 

en politie; en verdieping contacten met 
het ministerie Veiligheid en Justitie en het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu, Civiele 
luchtvaartautoriteiten en andere betrokkenen  
bij dit dossier. 
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