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Geachte Burgemeester, raadslid, medewerker, 

Mijn naam is Erik Dekker. Momenteel leg ik samen met mijn zakelijk partner Erik de Groot de laatste hand aan het bedrijfsplan 

voor Dutch Drone Shows. 

Onze innovatieve en groene onderneming is momenteel de enige in zijn soort in Nederland en zal zogenaamde drone light shows 

gaan verzorgen. Door middel van voorgeprogrammeerde 3D software vliegt een zwerm drones voorzien van multicolor LED 

verlichting een choreografie die geheel naar de wensen van de klant kan worden vormgegeven. 

De spectaculaire shows kunnen een mooie toevoeging aan, of alternatief zijn voor vuurwerkshows tijdens Oud & Nieuw, festivals en 

andere evenementen. Zeker nu deze steeds vaker een discussiepunt vormen en, vooral in de drogere zomermaanden, regelmatig geen 

doorgang kunnen vinden in verband met brandgevaar. Tijdens een drone light show kunnen logo's, animaties en teksten 

driedimensionaal en (in motion( hoog in de lucht worden afgebeeld. De opties zijn eindeloos. 

Al met al een prachtig, innovatief en groen visitekaartje en uithangbord voor uw gemeente! 

Eind januari wordt het operationeel handboek afgerond door Aerial Pro Drone Solutions, een branche organisatie met jarenlange 

ervaring in de drone- en luchtvaartsector. Het handboek wordt vervolgens ter goedkeuring aangeboden aan de Inspectie 

Leefomgeving en Transport (ILT), een agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Goedkeuring wordt medio 

mei verwacht, hetgeen betekend dat wij vanaf dat moment onze shows in Nederland mogen vertonen. 

Graag zouden wij, door middel van een persoonlijk gesprek en een korte bedrijfspresentatie, laten zien wie wij zijn en wat we doen. 

Natuurlijk komen we ook graag te weten of een eventuele samenwerking in de toekomst mogelijk is. 

Ik hoor graag van u. 

Vriendelijke groeten, 

Erik Dekker
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