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Geachtcollege,

Op 14 november 2017 heeft u het Midden-Delfland gebied aangewezen als eerste Bijzonder

Provinciaal Landschap (BPL) van Nederland. Het BPL is daarna geïntegreerd in de Landschapstafel

Bijzonder Provinciaal Landschap Mi dden-Delfland (voorheen Gebiedstafel Central Park).

In deze Landschapstafel werken 16 overheids- en gebiedspartijen' ) samenaan het versterken van dit

bijzondere provinciale landschap in een drukke en zeer bedr ijvige regio binnen de provincie Zuid-

Holland. Dit Bijzonder Provinciaal Landschap vormt een gebied met bijzondere kwaliteiten op het

gebied van landschap, landbouw, natuur, water en recreat ie, rust en ruimte. Een gebied dat van groot

belang is, juist ook voor de 2,3 miljoen inwoners in omliggend stedelijk gebied.

Dit belang is de afgelopen tijd door Corona des te meer gebleken: Mi dden-Delfland was het gebied

waar in toenemende mate bewoners en omwonenden rust en ruimte dichtbij huis zechten en vonden.

Vanwege deze kwaliteiten en het grote belang dit bijzondere provinciale landschap zijn wij als

Landschapstafel verheugd u te kunnen melden dat wij het BPL Midden-Delfland graag willen

uitbreiden. Daarom vragen wij u om de begrenzing van het BPL aan te passen zodatditvergroot

wordt . In deze brieflichten wij ons verzoek toe.

Nieuwe begrenzing: uitbreiding Bijzonder Provinciaal Landschap

Wij willen graag de volgende gebieden toevoegen aan het BPL:

o De Groenzoom (Pijna cker-Nootdorpen Lansingerland);

o Kerkpolder (Delft en Midden-Delfland);

o De Zeven Gaten (West land);

o Kr aaiennest (Mi dden-Delfland);

o Dakpark A4 (Schiedam).

In de bij lage is een kaart toegevoegd met de huidige begrenzing en de gewenste nieuwe begrenzing.

De colleges van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeenten hebben reeds ingestemd

met het toevoegen van deze gebieden

1) Gemeenten West land, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam, Midden-Delf land, Delft, Pijna cker-

Nootd orp , Lansingerl and, hoogheemraadschap van Delfland, provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten,

Staatsbosbeheer, l uid-Hollands Landschap, LTO Noord Delf lands Groen en de Midden-Delflandverenig ing.
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Kernkwaliteiten

Zoals in het Bidbook Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland is beschreven is het gebied een

stadslandschap: een landschap dat van grote waarde is voor de bewoners van het gebied en van de

stedelijke omgeving en tegelijkertijd onder grote verstedelijkingsdruk staat vanuit de omgeving.

Daarnaast is het gebied een karakterist iek cultuurhistorisch veenweidelandschap. Het unieke van het

landschap is sa men te vatten in vier kernkwaliteiten:

l. Open polderlandschap in de metropool;

2. Landschap met een historisch verhaal;

3. Buitenruimte voor twee miljoen inwoners;

4. Verweving van veenweidelandbouw en veenweidenatuur .

Deze kernkwaliteiten staan uitgebreid beschreven in de Gebiedsbeschr ijving landschap Midden-

Delfland - Omgangsvormen met een landschap van stand, die met de aanvraag van het BPL is

meegestuurd. De nieuw toe te voegen gebieden zijn met name recreatiegebieden die bijdragen aan de

derde kernkwaliteit . In De Groenzoom is het recreat ieve gebruik verweven met natuur en landbouw.

De Zeven Gaten is een uniek stukje landschap dater nog nagenoeg hetzelfde uitziet als op de kaart

van Cruquius uit 1712 en een historisch verhaal vertelt .

Visie en ontwikkelperspectief

De gebiedsbeschr ijving en de visie in het bidbook zijn ook van toepassing op de toe te voegen

gebieden. In de Landschapstafel is gewerkt aan een geactualiseerde visie voor het BPL, waarin ook de

toe te voegen gebieden zijn meegenomen. De ontwikkelopgaven die u bij de aanwijzing van het BPL

heeft meegegeven maken onderdeel uitvan deze visie. De visie is als bij lage toegevoegd en is naar

de gemeenten gestuurd als input voor hun Omgevingsvisies. Ook kan het als input gebruikt worden

voor andere ontwikkelingen, zoals de Schiezone. In een vervolgproces wordt de visie nader uitgewerkt

tot een uitvoeringsplan. Hierin wordt aangegeven welke projecten in de Landschapstafel de komende

jaren gezamenlijk opgepakt worden. Vooruit lopend daarop wordter ditjaar al een act ieplan

vastgesteld van zaken die nu al uitgevoerd worden. Kortom, er zitenergie in en om het gebied!

Bekendheid en betrokkenheid

Wij zijn blij met de betrokkenheid van de provincie, niet alleen met de bestuurlijke betrokkenheid

maar ook met de samenwerking in de prakt ijk. Juist vanwege het belang voor de regio vragen wij

daarom nu ook uw hulp en samenwerking bij de communicat ie omtrentdeze begrenzing. Bekendheid

is niet voor niets één van de vij fthema'sin onze visie. Graag trekken wij hierin samen met u op,

zodat we samen de uitbreiding van het gebied als heugelijke feit onder de aandacht kunnen brengen

bij de bewoners in en rond ditgebied.

Tot slot

De nieuwe begrenzing van het BPL komt meer overeen met de begrenzing van de Landschapstafel en

de begrenzing van de beschermingscategorieën ruimtelijke kwaliteit, zoals deze in uw Omgevings-

verordening is opgenomen. Wij vertrouwen erop dat u de meerwaarde ziet van het uitbreiden van het

BPL en zien uw besluitgraag tegemoet .

Hoogachtend,

                      

Voorzitter Lan schapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delf land
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