Informatiebrief aan de Raad
Zaaknummer:
Documentnummer:
Datum:
Onderwerp:
Bijlage(n):

Z/039191
213669
10 november 2020/ verzonden 16 november 2020
Unmanned Valley - rapportage 2020
Bijlage 1: Definitieve rapportage monitor 2020 – Unmanned Valley
Bijlage 2: Brief GS – Eerste monitor Unmanned Valley Valkenburg

Geachte Raad,
Het gebied op en rondom het terrein van voormalig Marinevliegkamp Valkenburg wordt ontwikkeld
naar een wijk van de toekomst, met maximaal 5.000 woningen en bijbehorende voorzieningen. De
uitkomsten van onderzoek naar de technische haalbaarheid van een eventuele uitbreiding met 600
woningen tot maximaal 5.600 zullen binnenkort aan uw raad worden voorgelegd. De
ontwikkelingen op en rond het voormalig vliegkamp omvatten eveneens bedrijfsfaciliteiten voor de
ontwikkeling van drones en innovatieve onbemande technologieën, het zogenaamde Unmanned
Valley project (UMV), die met hoogwaardige werkgelegenheid een economische impulst voor de
regio kan betekenen.
In de Bestuurlijke afspraken 2018, waarmee uw raad op 26 maart 2019 instemde, is vastgelegd
dat de ontwikkeling van UMV de komende vijf jaar zal worden gemonitord, om vervolgens te
kunnen bepalen of het testcentrum levensvatbaar is en zich daadwerkelijk kan doorontwikkelen
naar een volwaardige locatie. In de Bestuurlijke Afspraken is eveneens een zoekgebied
gedefinieerd voor de permanente locatie van het testveld (maximale afmeting van 500 x 500
meter). Het zoekgebied omvat zowel de Groene Zone als de Mient Kooltuin in Katwijk. Wij gaan er
bij de definitieve locatiekeuze vanuit dat de drones voor testen vanaf het testveld in een corridor
over de duinen naar zee zullen worden geleid, zodat er geen verstoring van de natuur in de Groene
Zone zal plaatsvinden.
Om aan de monitoring uitvoering te geven heeft de gemeente Katwijk een opdracht verstrekt aan
onafhankelijk adviesbureau ECORYS om een nul-meting uit te voeren, jaarlijkse evaluaties te
verzorgen en in 2023 een eindrapportage op te stellen. ECORYS heeft inmiddels de eerste monitor
Unmanned Valley opgeleverd. Wij bieden u deze eerste monitor hierbij ter informatie aan.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris
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drs. L.A. de Lange,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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