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Kan de inzet van drones onder de bepaling 'de plaatsing van camera's' (zoals verwoord in het 
nieuw vast te stellen art. 2:77 APV) vallen? Met andere woorden: sluit de formulering 'plaatsing 
van camera's' de inzet van drones onder art. 2:77 APV overeenkomstig art. 151c Gemeentewet 
uit? 
 
De formulering ‘plaatsing van camera’s’ sluit het gebruik van drones niet uit. De wet stelt geen eisen 
aan het type camera dat wordt gebruikt: in theorie behoort een drone tot de mogelijkheden. 
Tegelijkertijd staat in andere regelgeving een groot aantal eisen waar de inzet van drones aan moet 
voldoen en zijn er ook praktische beperkingen.  
  
Een van de belangrijkste bezwaren is subsidiariteit. Indien hetzelfde doel op een minder ingrijpende 
wijze voor de burger kan worden bereikt , dient de inzet van een drone achterwege te blijven. Ook 
mag een drone niet zomaar boven groepen mensen of aangesloten bebouwing, spoorwegen of 
bouwwerken vliegen wat de inzet moeilijk maakt. Ook mogen drones niet hoger dan 120 meter boven 
de grond komen. 
Daarnaast is de inzet van drones begrensd door de beperkte accu-capaciteit, waardoor het geen 
duurzame oplossing voor cameratoezicht is.  
  
Het inzetten van een drone in het kader van cameratoezicht als bedoeld in artikel 151c Gemeentewet 
is daarmee aan zeer specifieke voorwaarden en praktische problemen verbonden. Het is wel 
denkbaar dat een drone tijdens de duur van een evenement wordt ingezet bij het houden van toezicht 
in verband met bv. crowd management. Deze beelden worden niet opgeslagen maar live uitgekeken.  
  
Een drone zal dus niet het eerste zijn waar aan wordt gedacht als er wordt besloten om 
cameratoezicht in te zetten. Daarnaast zal de raad vooraf (met uitzondering van spoedgevallen, dan 
achteraf)geïnformeerd worden over het inzetten van cameratoezicht en in welke vorm dit zal 
gebeuren. 


