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Onderwerp

Halfwegevaluatie Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland

Advies

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

Midden-Delfland over het Halfwegadvies van Harm Veenenbos en de reactie hierop

van deze landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland.

2.  Vast te stellen de GS-brief aan PS over de provinciale Halfwegevaluatie van het

Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland.

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de provinciale Halfwegevaluatie van

het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan de brief aan de
Landschapstafel ook het weidevogelgebied en de subsidie vanuit de IODS-pot als
voorbeelden toe te voegen.

Bijlagen

 GS-brief aan de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-
Delfland over de provinciale Halfwegevaluatie Bijzonder Provinciaal Landschap
Midden-Delfland.

 Reactie Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland op
het Halfwegadvies Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland van Harm
Veenenbos.

 Begeleidende brief bij de Reactie van de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal
Landschap Midden-Delfland op het Halfwegadvies.

 Advies Harm Veenenbos in het kader van de Halfwegevaluatie Bijzonder
Provinciaal Landschap Midden-Delfland.

 GS-brief aan PS over Halfwegevaluatie Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-
Delfland.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

Openbaar 7 juni 2022 7 juli 2022
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1 Toelichting voor het College

 

Bij de aanwijzing van Midden-Delfland tot eerste Bijzonder Provinciaal Landschap in

Nederland door GS in het najaar van 2017 voor een periode van acht jaar is - als uitkomst

van de consultatie van PS hierover - besloten na vier jaar een provinciale

Halfwegevaluatie te houden. Deze Halfwegevaluatie is uitgevoerd door onafhankelijk en

deskundig adviseur Harm Veenenbos, wat heeft geleid tot het Halfwegadvies ‘Mag het

een onsje meer zijn’.  

In de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap, waar de provincie lid van is, is

besloten dat de provincie eerst zou wachten op de reactie van deze Landschapstafel op

dit Halfwegadvies, waarna de provincie zowel op dit advies als deze reactie hierop van

deze tafel zou reageren. 

Zowel de Landschapstafel als de provincie onderschrijven de bevindingen en

aanbevelingen in dit Halfwegadvies. De hamvraag is of het voor het Bijzonder Provinicaal

Landschap Midden-Delfland de komende jaren ook daadwerkelijk, conform de titel van

het Halfwegadvies ‘Mag het een onsje meer zijn’ ook daadwerkelijk een onsje meer zal

worden. De aanbevelingen in dit advies kunnen mede richting geven aan het provinciale

beleid voor dit Bijzonder Provinciaal Landschap voor de resterende looptijd van deze

aanwijzing (dus tot het najaar van 2025) en mogelijk ook daarna. 

Uit de provinciale reactie op dit Halfwegadvies volgt dat wij  het Bijzonder Provinciaal

Landschap beter opnemen in ons omgevingsbeleid. Het gaat hierbij o.a. om het

opnemen van de begrenzingskaart van dit Bijzonder Provinciaal Landschap in de

Omgevingsvisie bij de beleidskeuze Landschap.  Deze Halfwegevaluatie vormt voor GS

geen aanleiding tot aanpassing van de ruimtelijke bescherming van dit Bijzonder

Provinciaal Landschap. De ruimtelijke ontwikkelingen in dit gebied in de afgelopen jaren

en decennia geven daar geen aanleiding toe.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0,00

Programma   : Ambitie 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Geen bijzonderheden. Er zijn geen financiële implicaties

en dus ook geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

Geen bijzonderheden. De aanwijzing van Midden-Delfland tot Bijzonder Provinciaal

Landschap biedt geen (aanvullende) ruimtelijk bescherming vanuit de provincie. 
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2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op initiatief en verzoek van een groot aantal partijen in en rond Midden-Delfland

(waaronder alle inliggende gemeenten) is in het najaar van 2017 het gebied van Midden-

Delfland (dat een groter gebied beslaat dan het oppervlak van de gemeente Midden-

Delfland) door de provincie op grond van de Wet natuurbescherming (die de provincie

de mogelijkheid biedt om gebieden aan te wijzen als Bijzonder Provinciaal Landschap)

aangewezen als eerste Bijzonder Provinicaal Landschap in Nederland. 

 

3 Proces

 

Bij de aanwijzing van Midden-Delfland tot eerste Bijzonder Provinciaal Landschap in

Nederland in het najaar van 2017 voor een periode van acht jaar is als uitkomst van de

consultatie van PS hierover besloten na vier jaar een provinciale Halfwegevaluatie te

houden. Hiertoe heeft Harm Veenenbos in opdracht van de provincie met diverse leden

van de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland gesproken en

ook diverse relevante documenten geraadpleegd, waarbij hij ambtelijk werd bijgestaan

door een kernteam vanuit de provincie. Dit heeft geresulteerd in zijn Halfwegadvies

‘Mag het een onsje meer zijn’ waar vanuit de Landschapstafel op is gereageerd. 

Bestuurlijke aspecten die hier spelen is dat met name deze collegeperiode de incidentele

provinciale middelen voor groen (landbouw, recreatie en natuur) zeer bescheiden zijn.

Dit heeft o.a. geleid tot het niet meer financieel ondersteunen van de Landschapstafels. 

Dit in combinatie met het feit dat destijds bij de aanwijzing van Midden-Delfland als

eerste Bijzonder Provinciaal Landschap in Nederland gepaard is gegaan met redelijk veel

publiciteit, heeft bij veel gebiedspartijen, waaronder ook de leden van de

Landschapstafel, verwachtingen gewekt ten aanzien van de provinciale inzet voor dit

gebied,  die met name deze collegeperiode slechts beperkt zijn uitgekomen.  

Het afgelopen jaar is de bestuurlijke en ambtelijke inzet vanuit de provincie voor dit

gebied wel versterkt, wat door de leden van de Landschapstafel positief is ontvangen.

Met name vanuit de leden van de Landschapstafel is er de komende jaren behoefte aan

een steviger provinciale rol en inzet om de kwaliteiten van dit gebied te versterken en

beter beleefbaar te maken.  Met name Rijksmiddelen vanuit het Nationaal Programma

Landelijk Gebied en de Verstedelijkingsstrategie die de komende jaren mogelijk ook

neerslaan in dit Bijzonder Provinciaal Landschap kunnen hier een bijdrage aan leveren. 

 

4 Participatie en rolneming

In het kader van deze Halfwegevaluatie is door Harm Veenenbos gesproken met diverse

leden van de Landschapstafel en heeft Harm Veenenbos in de vergaderingen van de

ambtelijke en bestuurlijke tafel van dit Bijzonder Provinciaal Landschap zijn

aanbevelingen en bevindingen gepresenteerd en besproken.  Ook in GS van 1 februari

heeft Harm Veenenbos zijn aanbevelingen en bevindingen gepresenteerd en besproken.
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5 Communicatiestrategie

 

Over de GS-reactie en de reactie van de Landschapstafel op dit Halfwegadvies zal na

besluitvorming in GS op 7 juni een gezamenlijk persbericht vanuit de provincie en de

Landschapstafel verschijnen.

 


