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Geachte heer, mevrouw,

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

 

 

Met deze brief willen wij graag onze steun uitspreken voor het proefproject prototype U-space in

de haven van Rotterdam.

Ontwikkelingen van drones gaan snel. In de nabije toekomst zal het eerder regel dan uitzondering

worden dat meerdere dronevluchten tegelijkertijd in het hetzelfde lage luchtruim plaatsvinden.

Denk bijvoorbeeld aan inspectie- en toezichtvluchten met drones. Op de langere termijn zal ook

het onbemande vervoer van vracht en passagiers mogelijk worden. Om de snelle groei van de

onbemande luchtvaart in goede banen te leiden wordt er gewerkt aan een Europees nieuw

verkeersleidingsysteem voor onbemande luchtvaartuigen in het lage luchtruim, U-space

genaamd, of Unmanned space. 

De Europese lidstaten werken momenteel aan de doorvertaling van de eerste twee fasen van de

Europese U-space regelgeving in nationale verordeningen (de ‘foundation en initiële diensten’).

Om die doorvertaling waardevol te kunnen uitvoeren heeft het ministerie van IenW het Haven-

bedrijf Rotterdam groen licht gegeven om als eerste locatie in Nederland een prototype U-space

in te richten. Het betreft een proefproject met een duur van 2 jaar gericht op regelgeving en

verkeersleiding voor onbemande vliegbewegingen in het lage luchtruim. De proef gaat van start

halverwege 2022. 

Het prototype U-Space biedt het Havenbedrijf Rotterdam de kans om te beoordelen wat er nodig

is voor een veilige inrichting van het lage luchtruim boven het havengebied en om kennis op te

doen van U-space. Er zal een gefundeerd beeld ontstaan van het soort en de hoeveelheid werk

dat er bij het lage luchtruimbeheer voor drones komt kijken, de kosten die ermee gemoeid zijn en
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wie de werkzaamheden het beste kan uitvoeren. Het prototype U-space zal ook inzicht

verschaffen in hoe je het lage luchtruim kan inrichten boven een gebied ‘waar iemand het voor het

zeggen heeft’, bijvoorbeeld boven een haven of een stad.

Provincie Zuid-Holland heeft geen initiërende of actieve rol bij het proefproject prototype U-space

Port of Rotterdam, maar onderstreept graag het belang ervan. De resultaten zijn namelijk ook

relevant voor ons. Zo is provincie Zuid-Holland bevoegd gezag voor het landen en opstijgen van

alle luchtvaart, behalve voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Hierbij vergunnen we

luchthavens van regionaal belang, en geven we ontheffingen voor landen en opstijgen buiten

deze geregelde terreinen. Specifieke regionale droneluchthavens, ook wel vertiports genoemd,

zullen waarschijnlijk vanaf 2024 hun intrede doen. 

De inzichten die vanuit het proefproject prototype U-space opgedaan worden zijn van belang in

het kader van het ontwikkelen van nieuw beleid voor de onbemande luchtvaart in het lage

luchtruim, zowel op nationaal, provinciaal als op gemeentelijk/lokaal niveau. Er is een gerede

kans dat de Provincie in de toekomst verantwoordelijk wordt voor een deel van het lage luchtruim.

Om ons voor te bereiden op deze mogelijk toekomstige taak biedt de proef ook inzichten. 

Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel succes in de

uitvoer van het proefproject. Wij zijn benieuwd naar de resultaten ervan. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  


