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Gemeente Midden-Delfland 

Secretariaat Landschapstafel Bijzonder Provinciaal 

Landschap Midden-Delfland 

Postbus 1 

2636 ZG Schipluiden 

Onderwerp

Verzoek aanpassing begrenzing Bijzonder Provinciaal 

Landschap Midden-Delfland

 

Geachte Landschapstafel Bijzonder Provinciaal 

Landschap Midden Delfland,

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt. 

U heeft op 25 mei per brief de provincie verzocht de begrenzing van dit Bijzonder Provinciaal

Landschap uit te breiden, waarbij een aantal gebieden worden toegevoegd die bijdragen aan de

kernkwaliteiten van dit gebied. In de geactualiseerde visie voor dit Bijzonder Provinciaal

Landschap die onlangs verscheen, zijn deze toe te voegen gebieden ook meegenomen. 

Bij deze honoreren wij uw verzoek tot aanpassing van de Begrenzing van dit Bijzonder

Provinciaal Landschap. Vermeld dient te worden dat van de provinciale aanwijzing tot Bijzonder

Provinciaal Landschap en dus ook deze herbegrenzing geen extra provinciale ruimtelijke

bescherming uitgaat ten opzichte van het bestaande provinciale beleid. 

Voor wat betreft de provinciale ruimtelijke bescherming geldt dat onder de verzochte uitbreiding

van dit Bijzonder Provinciaal Landschap ook gebieden vallen die buiten de provinciale

beschermingscategorieën voor ruimtelijke kwaliteit vallen, zoals vastgelegd in de provinciale

Omgevingsverordening (waaronder voor Midden-Delfland weidevogelgebied, groene buffer of

recreatiegebied). Zo vallen de uitbreidingen Kerkpolder (Delft + Midden-Delfland) en het Darkpark

A4 (Schiedam) volledig buiten provinciale beschermingscategorieën, omdat ze onderdeel

uitmaken van Bestaand Stads- en Dorpsgebied (BSD). Verder valt de uitbreiding bij Kerkbuurt

(Schiedam) buiten BSD en buiten de provinciale beschermingscategorieën. 
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Dit laat onverlet dat wij positief staan tegenover uw insteek en inzet om de bijzondere kwaliteiten

van dit bijzondere gebied (waaronder landbouw, landschap, natuur, water en recreatie) te

beschermen en verder te ontwikkelen. Wij leveren daar graag onze bijdrage aan, waarbij wij

uiteraard ook oog hebben voor andere maatschappelijke opgaven die nu en in de toekomst in en

rond dit Bijzonder Provinciaal Landschap spelen. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

 

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts

bovenaan in deze brief hebben opgenomen.


