
 

 

 

 

 

                         In te vullen door de voorzitter 

 

Provinciale Staten van Groningen, 29 juni 2016 in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld 

onderwerp; 

Constaterende dat: 

 Er dagelijks 35 Nederlanders sterven aan een hartstilstand; 

 De enige kans op overleven is als omstanders snel de juiste hulp bieden; 

 Hersencellen al na 4 tot 6 minuten beschadigd raken; 

 Een hartstilstand in 7 van de 10 gevallen thuis plaats vindt; 

 De inzet van een AED de overlevingskans laat stijgen van 9 naar 17 procent; 

 Veel locaties in de provincie lastig (snel) te bereiken zijn door de hulpdiensten; 

 De innovaties op het gebied van (AED) drones een enorme vlucht neemt; 

 We in Groningen de kennis en ruimte hebben om met drones te experimenteren; 

 Strenge regels ervoor zorgen dat innovatie en experimenten telkens moeilijk zijn terwijl we als Provincie 

Groningen graag bekend staan als innovatieve regio; 

 Op basis van artikel 8.64 van de Wet Luchtvaart Provinciale Staten bevoegd is om beslissingen te 

nemen over luchtvaartterreinen, luchtvaartbewegingen etc. 

 

Overwegende dat: 

 Provinciale Staten de veiligheid van haar inwoners hoog in het vaandel heeft staan; 

 Drones voorzien van een AED, kunnen worden ingezet bij hartfalen, verdrinkingen, trauma's en 

ademhalingsproblemen; 

 Hulpverleners met de inzet van AED drones geen kostbare tijd verliezen en daarmee de reanimatie of 

andere hulpverlening direct kunnen starten; 

 De meldkamer Noord-Nederland en ambulanceregio Groningen nadrukkelijke ideeën hebben over de 

inzet van drones in dit soort situaties; 

 De overlevingskans van de patiënt na een hartstilstand aanzienlijk stijgt met de responssnelheid van de 

drone; 

 Stichting Reanimatie Noord-Nederland en UMCG Ambulancezorg de noodzaak zien van snelle 

hulpverlening en bereid zijn om aan een pilot mee te werken. 

 

Verzoeken het college:  

1. Te onderzoeken of drones onder Art. 8.64 van de Wet Luchtvaart vallen; 

2. Een standpunt in te nemen over het gebruik van drones in het algemeen; 

3. Samen met gemeenten, onderwijsinstellingen en betrokken partijen te onderzoeken welke ruimte er is 

om experimenten met AED- drones verder te ontwikkelen; 

 

en gaan over tot de orde van de dag!  

 

1. Ronald Knegt – CDA  
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