
Meldingsformulier Vliegplan 
Met dit formulier kunt u een melding maken van uw voorgenomen vlucht met een drone. Dit formulier dient te 
worden ingevuld door de aanvrager/dronegebruiker en de terreineigenaar van het betreffende gebied. Voor het 
vliegen met een drone zijn de regels van toepassing zoals opgenomen in de Regeling Modelvliegen 2015, de 
regels op de site van de Rijksoverheid en alle voorwaarden zoals beschreven op de site van de OD NHN. 

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht, alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. 

Gegevens aanvrager 
Naam organisatie Naam contactpersoon* 

Straatnaam* Huisnummer* Huisnummer toevoeging 

Postcode* Woonplaats* 

Telefoonnummer* E-mailadres*

Projectgegevens 
Doel van vlucht*  
Het maken van video-opnames ten behoeve van… 

Naam project Locatie* (kaart met locatieaanduiding meesturen in 
bijlage) 

Datum vlucht* Tijdsperiode vlucht* 

Eigenaar drone* Operator is in bezit van vliegbrevet: Ja / Nee* 
Verzekerd tegen schade aan derden: Ja / Nee* 
In bezit van vergunning: Ja / Nee* 
Type vergunning: ROC / ROC Light 

Type drone* Gewicht drone* 

Type motoren* Registratienummer drone* 



Gegevens terreinbeheerder 
Naam organisatie* Naam contactpersoon* 

Telefoonnummer* E-mailadres

Voorwaarden en bijzondere bepalingen en vereisten van de terreinbeheerder met betrekking tot de 
beschermde natuurwaarden op basis van de zorgplicht in het kader van de Wet natuurbescherming:* 
• Alleen buiten het broedseizoen mogen vluchten plaatsvinden. Afhankelijk van de soorten is dat uiterlijk

van 15 februari t/m 31 augustus. Hiervan kan alleen worden afgeweken als er een ecologische
onderbouwing is dat er geen verbodsbepaling wordt overtreden;

• Ten opzichte van gesloten vegetaties (riet, bos, struweel, ruigte, hooiland, gewassen, etc.) wordt een
minimum afstand van ten minste 50 meter aangehouden. Deze afstand geldt zowel horizontaal, verticaal
als diagonaal;

• Het opstijgen en landen vindt plaats op minstens 250 meter afstand van groepen vogels, alsmede van
kwetsbare ‘no-go’-locaties voor zover die door de terreinbeheerder zijn aangegeven;

• In gebieden waar groepen vogels zichtbaar aanwezig zijn wordt binnen een afstand van 120 meter tot die
vogels in vloeiende lijnen gevlogen, dat wil zeggen zonder plotseling (vallend) te dalen en/of abrupt te
stoppen;

• Vanwege mogelijk brandgevaar bij een crash van de drone moet er speciale aandacht zijn om brand te
voorkomen en te bestrijden. Er gaat altijd een brandblusser mee.

• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wanneer u afwijkt van bovenstaande voorwaarden, is er bij het aanvragen van een vergunning, aanvullend 
op het vliegplan, een natuurtoets vereist. 

Ondertekening 
Handtekening aanvrager* Handtekening terreinbeheerder* 

Datum* Datum* 

Bijlage: Kaart met locatieaanduiding 
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