
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assen, 15 maart 2022  
Ons kenmerk 10/5.3/20220000091 
Behandeld door team Verkeer en Vervoer (0592) 36 55 55  
Onderwerp: Afronding EFRO-project DroneHub Groningen Airport Eelde  
Status: Ter informatie 
 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over de afronding van het project DroneHub Groningen 
Airport Eelde. 
 
In 2017 is de Stichting DroneHub Groningen Airport Eelde opgericht. Vanuit de 
overtuiging dat activiteiten slimmer, goedkoper en duurzamer konden worden 
gemaakt door de inzet van drones, stelde de stichting zichzelf de missie om ken-
nisuitwisseling over civiele dronetoepassingen te faciliteren en actief de markt-
vraag te ondersteunen en ontwikkelen. Eind 2017 is een EFRO-subsidie (SNN-call 
Proeftuinen) toegekend voor de inrichting van een innovatiecluster dat de markt-
introductie van nieuwe producten en diensten op het gebied van drones, drone-
toepassingen en dronetechnologie versnelt door het bieden van faciliteiten, ex-
pertise en netwerk. De voorwaarde van de proeftuinsubsidie was dat de stichting 
de helft van de benodigde financiering uit de markt haalde.   

De stichting heeft sinds 2018 gebouwd aan een regionaal, nationaal en interna-
tionaal netwerk. Er zijn verschillende projecten geïnitieerd en uitgevoerd, bij-
voorbeeld vliegen op waterstof, dronedetectie en bezorgen van noodmedicatie 
op de Wadden. De stichting heeft verschillende partijen gefaciliteerd bij het uit-
voeren van experimenten, bijvoorbeeld met 5G, Agri-toepassingen, BVLOS 
(beyond visual line of sight) en integratie van onbemand verkeer in het gecontro-
leerde luchtruim (autonoom vliegen).   

Wegens een achterblijvend juridisch kader voor dronetoepassing zit Nederland in 
2022 echter nog steeds in een fase waarin weinig mag en het opschalen vanuit 



 

 

het experimentele langzaam op gang komt. De verplichting om de helft van de 
projectkosten te dekken met marktinkomsten is, gezien de fase waarin de drone-
markt zich bevindt, op dit moment niet realistisch. Achteraf bezien (b)lijkt de 
EFRO Proeftuin niet het juiste instrument in een innoverende markt met onze-
kere inkomsten. Het gevolg is dat de Stichting DroneHub GAE er niet in slaagt om 
voldoende marktinkomsten te genereren. 

In overleg met het bestuur is het project DroneHub Groningen Airport Eelde 
voortijdig beëindigd. Doordat de subsidie lager is vastgesteld dan de provincie 
Drenthe bij voorschot heeft uitgekeerd, resteert een vordering van € 15.792,59. 
Omdat de stichting onvoldoende liquiditeit heeft om deze vordering te voldoen, 
is besloten dit bedrag niet terug te vorderen. Dit bedrag verantwoorden wij in de 
Jaarrekening. 

Het uitgangspunt bij de oprichting van de stichting en de beschikking van de 
EFRO-subsidie staat nog steeds overeind: Noord-Nederland leent zich qua omge-
ving (luchthaven, ruimte, sterke clusters kennis, landbouw, logistiek, onderhoud, 
energie) goed voor de ontwikkeling van droneactiviteiten. Vanuit de noordelijke 
markt is er behoefte aan een kennispartner die kan voorzien in informatie over 
dronetoepassing en (vlieg)procedures en een ingang heeft richting regelgevers.  
We vinden het belangrijk dat de opgedane kennis behouden blijft en dat we in-
vloed houden op wet- en regelgeving op het gebied van drones. De drie noorde-
lijke provincies zetten daarom de kennisfunctie van de DroneHub voort binnen 
het gezamenlijk autonoom vervoerprogramma @north. Als gevolg daarvan wordt 
de stichting opgeheven en de naam DroneHub Groningen Airport Eelde gewij-
zigd in DroneHub Noord-Nederland. 

 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
 
 , voorzitter   , secretaris 
 
md/coll. 
 


