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Geachte Raad, 

Met deze informatiebrief willen wij u graag op de hoogte brengen van tweetal actuele onderwerpen 
die betrekking hebben op de ontwikkeling van Valkenhorst en de monitoring Unmanned Valley. 

1. Jaarlijkse monitoring Unmanned Valley 

Op 19 december 2018 hebben de provincie Zuid-Holland, het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente 
Katwijk en onze gemeente Bestuurlijke afspraken gemaakt over (de ontwikkeling van) Unmanned 
Valley Valkenburg.  Met de Bestuurlijke afspraak Voortgang locatie Valkenburg van 5 maart 2020 
zijn de bestuurlijke afspraken uit 2018 herbevestigd, verduidelijkt en aangevuld op proces en 

inhoud ter bespoediging van het vervolgproces.  

De vier 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 hangaar zone van het 
voormalige vliegkamp Valkenburg. Ook hebben zij ingestemd met een tijdelijk testveld van 500 x 

500 meter, op het voormalige vliegkamp. Deze periode loopt tot 2023.  

Om te kunnen beoordelen of de proef een succes is, werd afgesproken dat de ontwikkeling jaarlijks 
wordt gemonitord, en eind 2022 wordt geëvalueerd. De nulmeting is in juli 2020 aan u 
aangeboden, en de Monitor 2020 in november 2020. Ook over 2021 is een monitor opgesteld, die 

wij u hierbij ter kennisname aanbieden. 

De Monitor 2021 herbevestigt het beeld van de Monitor 2020, dat Unmanned Valley zich nog 
steeds met goede vooruitzichten ontwikkelt. De Coronacrisis is wel van invloed, waardoor er 
bijvoorbeeld geen kennisevenementen konden worden georganiseerd. Naast dit algemene beeld 
biedt de Monitor 2021 een uitgebreid overzicht in de ontwikkelingen op Unmanned Valley in het 

afgelopen jaar. Kortheidshalve verwijs ik u hiernaar. 

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. Wanneer Unmanned Valley door de vier partijen voldoende levensvatbaar 
wordt geacht blijkt te zijn wordt tevens een locatie voor een permanent testveld aangelegd. In de 
Bestuurlijke Afspraken 2018 is daarvoor een zoekgebied aangegeven, dat zich uitstrekt van de 
noordwestrand van de Groene Zone tot in de Mient Kooltuin. 
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2. Brief van Gedeputeerde Koning aan Gedeputeerde Staten 

Wij verwijzen u graag naar de inhoud van de brief, bijgevoegd als Bijlage 2. Hierin brengt de 

gedeputeerde de Gedeputeerde Staten de wens van de gemeenteraad van Katwijk onder de 
aandacht het aandeel betaalbare woningen naar 50% te vergroten. De provincie Zuid-Holland 
ondersteunt deze oproep voor meer betaalbare woningen in Valkenhorst. 

 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 

 
 

 

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

 

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

 

 


