Lid Gedeputeerde Staten
mr A.W. (Adri) Bom - Lemstra
Contact

070 441 70 87
aw.bom@pzh.nl

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Provinciale Staten

Datum
Ons kenmerk

PZH-2020-753643801
DOS-2018-0001540
Uw kenmerk

Bijlagen

1
Onderwerp

Ontwikkeling van Unmanned Valley
Monitor 2020
Geachte Statenleden,
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.
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
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ook afgesproken om de ontwikkeling jaarlijks te monitoren en eind 2022 te evalueren. De
nulmeting hiervan heb ik u op 21 juli 2020 aangeboden en de Statencommissie Ruimte, Wonen
en Economie heeft op 9 september 2020 besloten om deze desgewenst te betrekken bij een
toekomstige bespreking van de voortgang projectlocatie Valkenburg.
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rapport Ontwikkeling van Unmanned Valley Monitor 2020 - ter kennisname aan. Ik ben blij te
constateren dat, ondanks de Coronacrisis, de ontwikkeling van Unmanned Valley ‘gewoon’ is
doorgegaan. Medio 2020 is gebouw 356 met 3.000 m2 beschikbaar gekomen en eerder dan
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verwacht al vrijwel volledig gevuld met bedrijven. De volgende fase met 1.700 m2 wordt naar
verwachting binnenkort gerealiseerd. Er zijn inmiddels 9 bedrijven met 74 personeelsleden op
Unmanned Valley gevestigd, een veelvoud van eind 2019, en meer ligt in het verschiet. De
aanstaande vestiging van de drone-opleidingsactiviteiten van het ROC Amsterdam mag hier
zeker niet onvermeld blijven. Unmanned Valley lijkt te voorzien in behoefte van bedrijven. Zij zijn
nu vooral nog bezig met opstarten, maar de verscheidenheid van de bedrijven, en vestiging van

Ons kenmerk
PZH-2020-745606160

kennisinstellingen bieden kansen voor nieuwe samenwerkingen. Dat moet zich nog verder
ontwikkelen. Maar de basis is gelegd, en daarmee een basis voor nieuwe innovaties. Unmanned
Valley kan zo een broedplaats worden voor nieuwe innovatieve oplossingen voor
maatschappelijke vraagstukken.
Dit alles is mede mogelijk gemaakt door een EFRO-subsidie van ruim 3 miljoen euro, waarvan
bijna € 800.000 van de provincie Zuid-Holland. Met de inzet van onder andere de TU Delft, de
gemeente Katwijk, het Rijksvastgoedbedrijf en Innovation Quarter (zonder anderen tekort willen
doen) heeft de ontwikkeling van Unmanned Valley dit jaar een vlucht genomen. Meer informatie
over de ontwikkeling van Unmanned Valley is te vinden op de website https://unmannedvalley.nl.
De voortvarende start van Unmanned Valley betekent niet dat achterover kan worden geleund.
De Coronacrisis maakt het op korte termijn onmogelijk kennisevenementen te organiseren en kan
voor bedrijven een rem zijn om zich op dit moment op Unmanned Valley te vestigen. Verdere
groei blijft van belang om van Unmanned Valley een gezonde, levensvatbaar bedrijvencentrum te
maken. Najaar 2021 zal ik u hierover opnieuw rapporteren.

Met vriendelijke groet,

mr. A.W. (Adri) Bom - Lemstra
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