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Geachte leden van het bestuurlijk overleg economie Duin- en Bollenstreek,
In het bestuurlijk overleg economie Duin- en Bollenstreek d.d. 26 juni 2017 heeft u gevraagd om een
standpunt van Katwijk over de wijze van deelname in de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek.
De vijf Duin- en Bollenstreek gemeenten hebben in 2015 het initiatief genomen om een Economische
Agenda voor de Duin- en Bollenstreek op te stellen. In 2016 is deze door de vijf gemeenteraden vastgesteld.
Katwijk ondersteunt dit initiatief van harte en is betrokken geweest bij het opstellen van de agenda vanuit
de thema’s Greenport en toerisme. In 2016 heeft de gemeenteraad van Katwijk kennis genomen van de
Economische Agenda en ingestemd met het trekkersschap van het project Blueport en hiervoor ook
middelen ter beschikking gesteld.
De gemeente Katwijk is voor de brede regionaal economische samenwerking sinds 20x4 aangesloten bij het
samenwerkingsverband Economiec>7i met als belangrijke doel de verbreding van de kennisbasis van de
Katwijkse economie. De keuze voor Economieo7i betekent geen afbreuk voor de samenwerking met de
Duin- en Bollenstreek. Integendeel, Katwijk heeft destijds ook aangegeven te willen blijven samenwerken
met de Duin- en Bollenstreek op de strategische thema’s Greenport en toerisme.
In de uitvoering van de Economische Agenda wil Katwijk als projectpartner en op projectbasis
samenwerken met de Duin- en Bollenstreek. Binnen de Economische Agenda ziet Katwijk naast de thema’s
Greenport en toerisme ook kansen voor het thema Space.
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De ontwikkeling van het Space cluster is van groot belang voor de regio en biedt ook specifiek kansen voor
crossovers mbt de Greenport en de ontwikkeling van Unmanned Valley. Om deze kansen te benutten vindt
Katwijk het ook van belang dat de ontwikkeling van Unmanned Valley in een breder perspectief wordt
geplaatst zoals de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek. Katwijk stelt voor om Unmanned Valley als
project te verbinden aan de doelstellingen van de Economische Agenda met inbegrip van de kosten die de
gemeente Katwijk maakt om deze ontwikkeling te faciliteren. Wij zijn ook verheugd dat de Duin- en
Bollenstreek de potentie van deze ontwikkeling erkent blijkend uit de ondersteuningsbrief inzake
Unmanned Valley die op 17 januari 2017 is aangeboden aan Provinciale Staten. Daarnaast kijkt Katwijk, ook
vanwege de relatie met Unmanned Valley, met interesse naar het investeringsfonds. Ook dit initiatief zullen
wij mee nemen in onze afweging.
Samengevat ziet Katwijk kansen in de economische samenwerking met de Duin- en Bollenstreek en wil als
projectpartner verbonden blijven aan de uitvoering van de Economische Agenda. Na de zomer zullen wij
binnen de thema’s Greenport, Toerisme en Space per businesscase onze afweging maken.
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