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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-780542689 DOS-2015-

0004556

Onderwerp

Aanpassing begrenzing Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland

Advies

1. Vast te stellen de brief aan de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-

 Delfland waarin de gevraagde aanpassing van de begrenzing van het Bijzonder Provinciaal

Landschap Midden-Delfland wordt gehonoreerd. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin de brief aan de Landschapstafel over 

de honorering van de aanpassing van de begrenzing wordt aangeboden.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over honorering van de aanpassing van de

begrenzing van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. 

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

 2021-05-25 Verzoek aanpassing begrenzing Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-
Delfland 25 mei 2021

 GS-brief aan Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland honorering 

aanpassing van de begrenzing van het Bijzonder Provinicaal Landschap Midden-Delfland. 
 GS-brief aan PS honorering aanpassing van de begrenzing van het Bijzonder Provinicaal

Landschap Midden-Delfland. 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 31 augustus 2021 31 december 2021
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1 Toelichting voor het College

 

De ondersteuning van dit verzoek tot herbegrenzing van het Bijzonder Provinciaal Landschap

Midden-Delfland sluit aan bij het GS-besluit uit 2017 tot aanwijzing van Midden-Delfland als

Bijzonder Provinciaal Landschap. Deze aanwijzing biedt geen ruimtelijke bescherming vanuit de

provincie. Van deze herbegrenzing, die in praktijk een beperkte uitbreiding van dit gebied

betekent op zes locaties, gaat dus ook geen provinciale ruimtelijke bescherming uit. 

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

beschermingscategorie twee voor ruimtelijke kwaliteit vallen (weidevogelgebied, groene buffer of

recreatiegebied), zoals vastgelegd in de provinciale Omgevingsverordening. 

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. Een en ander is ook in deze brief vermeld.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : € 0,00

Programma  : Programma 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

De aanwijzing tot Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) biedt het BPL Midden-Delfland geen

ruimtelijke bescherming vanuit de provincie. Van dit verzoek tot herbegrenzing, die in praktijk een

beperkte uitbreiding van dit gebied betekent op zes locaties, gaat dus ook geen provinciale

ruimtelijke bescherming uit. De provinciale ruimtelijke bescherming die dit gebied wel heeft staat

los van deze aanwijzing en begrenzing van dit Bijzonder Provinciaal Landschap.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 14 november 2017 hebben GS besloten Midden-Delfland aan te wijzen als Bijzonder

Provinciaal Landschap. In de aanwijzing van 2017 is o.a. aangegeven: ‘Deze aanwijzing vormt

een erkenning van de bijzondere kwaliteiten van dit gebied en van de inspanningen die partijen in

en rond het gebied de komende jaren zullen gaan leveren om die kwaliteiten te beschermen,

versterken, ontwikkelen en promoten.’ Deze aanpassing (in praktijk lichte uitbreiding van dit

landschap op zes locaties) past hierbij. Dit gebied vormt het eerste Bijzonder Provinciaal

Landschap in Nederland en het enige Bijzonder Provinciaal Landschap in Zuid-Holland. 

 

3 Proces

 

Deze aanwijzing tot Bijzonder Provinciaal Landschap uit 2017 geldt voor een periode van 8 jaar

en kan daarna worden verlengd (vormt een bevoegdheid van de provincie). De nu voorliggende

aanpassing van de begrenzing van dit Bijzonder Provinciaal Landschap volgt uit de nieuwe visie
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voor dit gebied die afgelopen juni aan de buitenwereld is gepresenteerd, waarin deze

aanpassingen zijn opgenomen.

 

4 Participatie en rolneming

 

De provincie neemt deel aan de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-

Delfland, die dit verzoek tot herbegrenzing aan de provincie heeft gedaan.

 

5 Communicatiestrategie

 

De aanpassing van de begrenzing zal zo mogelijk reeds op 4 september tijdens een vaarexcursie

samen met de provincie worden gevierd. Dit vormt voor de leden van de Landschapstafel en voor

GS een mooi pers- en fotomoment om dit Bijzonder Provinciaal Landschap (het eerste in

Nederland en de enige in Zuid-Holland) onder de aandacht te brengen van een breder publiek.

Het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland vormt met name voor de meer dan twee

miljoen inwoners van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een belangrijke groene long en

recreatief uitloopgebied.

 


