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Onderwerp

Ontwikkeling van Unmanned Valley
Monitor 2021
Geachte Statenleden,
De afgelopen jaren bent u door mijn voorganger Adri Bom-Lemstra op de hoogte gehouden van
de ontwikkeling van Unmanned Valley met de aanbieding van de nulmeting en de Monitor 2020.
Zoals afgesproken met de gemeenten Katwijk en Wassenaar en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
is ook over 2021 een monitor opgesteld, die ik u hierbij ter kennisname aanbiedt.
De Monitor 2021 herbevestigt het beeld van de Monitor 2020, dat Unmanned Valley een
vliegende start heeft gemaakt, zich nog steeds boven verwachting ontwikkelt en de vooruitzichten
goed zijn. De Coronacrisis is weliswaar van invloed, waardoor er bijvoorbeeld geen
kennisevenementen konden worden georganiseerd. Desondanks is de ontwikkeling van het
fieldlab als bovengemiddeld te bestempelen. Naast dit algemene beeld biedt de Monitor 2021 een
uitgebreid overzicht in de ontwikkelingen op Unmanned Valley in het afgelopen jaar.
Bezoekadres

Kortheidshalve verwijs ik u hiernaar.

Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor

Achtergronden
Gedeputeerde Staten hebben op 19 december 2018 Bestuurlijke afspraken gemaakt over (de
ontwikkeling van) Unmanned Valley Valkenburg met de colleges van Katwijk en Wassenaar en
het Rijksvastgoedbedrijf. De Statencommissie Ruimte en Leefomgeving heeft deze bestuurlijke
afspraken op 16 januari 2019 voor kennisgeving aangenomen. Met de Bestuurlijke afspraak
Voortgang locatie Valkenburg van 5 maart 2020 zijn de bestuurlijke afspraken uit 2018 bevestigd,
verduidelijkt en aangevuld op proces en inhoud ter bespoediging van het vervolgproces.

auto’s is beperkt.

De 4 partijen hebben in 2018 afgesproken om mee te werken aan een proefperiode voor het
testen van Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS, i.c. drones) in de hangaarzone van het
voormalige vliegkamp Valkenburg. Ook hebben zij ingestemd met een tijdelijk testveld van 500 x
500 meter. Deze periode loopt tot 2023. Om te kunnen beoordelen of de proef een succes is, is

Ons kenmerk

ook afgesproken om de ontwikkeling jaarlijks te monitoren en eind 2022 te evalueren. De
nulmeting is op 21 juli 2020 aan u aangeboden en de Monitor 2020 op 4 november 2020.
Vervolg
Eind 2022 zal de volgende monitor worden opgeleverd en aan u worden aangeboden. Die
monitor zal door de 4 partijen worden betrokken bij de evaluatie van de ontwikkeling van
Unmanned Valley en de besluitvorming over een permanente status voor dit fieldlab, dan wel
verlenging van de huidige proefperiode.

Met vriendelijke groet,

drs. M. (Meindert) Stolk
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- Ontwikkeling van Unmanned Valley - Monitor 2021 (Ecorys, december 2021)
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