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Bijlage: Recente ontwikkelingen in de lobby voor Space

Bijgevoegd vindt u een kort overzicht van recente ontwikkelingen in de lobby voor space.

19 februari 2018: bekendmaking inhoud Regio envelop ‘opgave ESTEC’
 Brief minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer (TK): maximaal €

40 mln. beschikbaar vanuit de Regio envelop voor de ‘opgave ESTEC’.

3 april 2018: gesprek met staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
 Na afloop van viering ’50 years ESTEC’ vindt n.a.v.  de brief d.d. 23 januari 2018 van 

SpaceNed/provincie Zuid-Holland/FME een gesprek plaats tussen de staatssecretaris, 
vertegenwoordigers van de sector, VNO en vertegenwoordigers van de regio (provincie en 
gemeente Noordwijk) om de staatssecretaris op te roepen op zoek te gaan naar additionele 
rijksmiddelen voor een goede inschrijving op de ESA optionele programma’s tijdens de ESA 
Ministers Conferentie 2019. Dit i.v.m. goed gastheerschap/behoud ESTEC en als belangrijke 
randvoorwaarde voor goede ontwikkeling van het Nederlandse ruimtevaartcluster.

22 mei 2018: in brief staatssecretaris van EZK (evaluatie ruimtevaartbeleid) aan de TK meer info 

over inzet Regio envelop ESTEC

In deze brief van de staatssecretaris van EZK wordt bekend gemaakt dat het Rijk de Regio envelop ad. € 

40 mln. als volgt wil inzetten:  

-€ 15 mln. voor realisatie van internationale ontmoetingsplek ESTEC. Het Rijk verbindt hieraan de 

voorwaarde dat er een Regio Deal wordt gesloten met de Provincie Zuid-Holland en gemeente 

Noordwijk over een bredere gebiedsontwikkeling (lees Space Campus ontwikkeling).

-€ 25 mln. als bijdrage voor inschrijving op de ESA optionele programma’s Ministers Conferentie 

2019. (Dit ziet de Space sector als erkenning van EZK dat extra inspanningen op inschrijving nodig 

zijn. Het bedrag is echter volstrekt ontoereikend: leidt tot een inschrijving die gelijk is aan de 

inschrijving van 2016 – 100mln voor 3 jaar – feitelijk dekt het dus een tekort)

6 september 2018: Regiodeal ESTEC – Space Campus Noordwijk
• Rijksoverheid, Provincie Zuid-Holland en Gemeente Noordwijk investeren €26 mln.

€ 15 mln. vanuit het Rijk voor een internationale ontmoetingsplek op ESTEC

€ 11 mln. vanuit de provincie Zuid-Holland (8 mln.) en gemeente Noordwijk (3 mln.) voor de

ontwikkeling van Space Campus Noordwijk

12 september 2018: AO Ruimtevaart in de Tweede Kamer
• Lobbypaper SpaceNed/Provincie Zuid-Holland én lobbypaper FME
• VVD, D66, CDA roepen op tot meer ambitie van kabinet (GL tot thematische ambitie op klimaat)
• Staatssecretaris geeft aan dat ze geen ruimte heeft binnen haar eigen begroting
• Doet toezegging gesprek aan te gaan met collega’s binnen het kabinet

25 september 2018: special ruimtevaart Economic Board Zuid-Holland
• CEO van Airbus Leiden is toegetreden tot Economic Board Zuid-Holland
• EBZ roept in nieuwsbericht op tot “fair share” Nederlandse inschrijving in optionele ESA  

programma’s

17 oktober 2018: Vragen van het TK-lid Bromet (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van EZK 
• Deze vragen gaat over het gebruik van ruimtevaart voor het verkrijgen van data over onder andere 

ammoniak (ingezonden 17 oktober 2018). Antwoord van de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, ontvangen 31 oktober 2018).
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6-8 november 2018: begrotingsbehandeling EZK

 Position paper SpaceNed/Provincie  Zuid-Holland

 Space is een onderdeel in het position paper van VNO-NCW

 Alleen Staatssecretaris van EZK noemde ruimtevaart kort (extra middelen voor innovatie, 
ruimtevaart)

8 november 2018: opening Airbus productiefaciliteit door de minister president 

 N.a.v. gesprek dat werd gevoerd door Airbus (incl. internationale CEO), de Commissaris van de 

Koning in Zuid-Holland en de FME voorzitter met de minister president (MP) leven er bij de MP

enkele vragen m.b.t. perspectieven voor verhoging van het budget en consequenties van nalaten 

daarvan (deze zijn uitgezet bij het ministerie van EZK). 
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