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Als Landschapstafel1) zijn we blij met de halfweg evaluatie voor het Bijzonder Provinciaal

Landschap van Midden-Delfland. Wij herkennen en erkennen het beeld, de conclusies en de

aanbevelingen richting provincie Zuid-Holland en de Landschapstafel. Deze evaluatie geeft een

objectief oordeel over de huidige stand van zaken en geeft ook richting voor het vervolg. Zeker

nu we van visie naar uitvoeringsplan gaan, kunnen de conclusies en aanbevelingen helpen om

richting aan te brengen. Wij vinden daarom dat Harm Veenenbos een helder en bruikbaar

advies heeft geschreven voor de provincie en de deelnemers aan de Landschapstafel. Op de

vraag van Harm Veenenbos “mag het een onsje meer zijn”, is het antwoord wat ons betreft

dus: “ja!”

Wij hopen dan ook dat de provincie Zuid-Holland de conclusies deelt en de aanbevelingen

overneemt. De aanwijzing van Bijzonder Provinciaal Landschap voor Midden-Delfland is

inderdaad een belangrijk signaal geweest, zoals in de halfweg evaluatie staat geschreven. Maar

we delen ook de zorgpunten in de evaluatie en de aanbevelingen die daaruit voortvloeien:

- Structurele inzet van middelen en menskracht voor ontwikkelingen en beheer

- Inzet op bescherming zodat gewenste ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt en

ongewenste ontwikkelingen worden tegengehouden

- Integrale aanpak en implementatie in het beleid van Midden-Delfland

Overigens zien wij ook dat hiervoor al de eerste stappen zijn gezet.

Dit is essentieel gezien het belang van dit Provinciaal Landschap voor de 2,3 miljoen inwoners

eromheen. Dit is de afgelopen tijd des te meer gebleken tijdens de pandemie toen mensen rust

en ruimte dichtbij huis zochten. En is des te meer belangrijk vanwege de toenemende

verstedelijking en 
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de verdichting van de steden. Hier ligt een taak maar ook een kans voor de provincie die wij

graag samen met u oppakken.

Met hartelijke groet,

Namens de Landschapstafel voor het Bijzonder Provinciaal Landschap van Midden-

Delfland,

 

 

 

 

 

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart

Voorzitter Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland

1) De Landschapstafel voor het Bijzonder Provinciaal Landschap bestaat uit de volgende deelnemers: 

o Provincie Zuid-Holland

o Gemeenten: Westland, Maassluis, Schiedam, Vlaardingen, Rotterdam, Midden-Delfland,

Delft, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland

o Hoogheemraadschap van Delfland

o Terrein beherende organisaties: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands

Landschap

o LTO Noord afdeling Delflands Groen

o De Midden-Delflandvereniging

Daarnaast is ook de polderarchitect (Ben Kuipers) betrokken als onafhankelijk adviseur voor het

BPL


