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Onderwerp

Aanwijzing Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland

Publiekssamenvatting

De provincie Zuid-Holland heeft de aanvraag van twintig partijen in en rond Midden-Delfland om 

dit gebied aan te wijzen als eerste Bijzonder Provinciaal Landschap in Nederland gehonoreerd en 

voorzien van een ontwikkelopdracht ten aanzien van de stedelijke context en de sturing en 

borging van de ruimtelijke kwaliteit om van deze aanwijzing een succes te maken. Zowel volgens 

de aanvragers als de provincie gaat het om een voor de bewoners van en rond dit gebied 

bijzonder waardevol landschap. Het optimaliseren van de waarde van Midden-Delfland voor de 

stad vraagt om het meer over de grenzen van dit gebied heen kijken om wat Midden-Delfland aan 

groene kwaliteiten te bieden heeft beter aan te laten sluiten bij het stedelijke groen en de 

stedelijke behoeften aan groen. Verder vraagt een goede invulling van de status van Bijzonder 

Provinciaal Landschap om een heldere sturing en borging van de ruimtelijke kwaliteit, die 

bijvoorbeeld door de polderarchitect ingevuld zou kunnen worden. Deze aanvraag bevat veel 

acties en investeringen om aan die bescherming en ontwikkeling de komende acht jaar invulling 

te geven. Bij de provinciale halfwegevaluatie over vier jaar zal worden beoordeeld hoe hieraan en 

aan die ontwikkelopdracht invulling is gegeven. 

Advies

1. Positief te besluiten over de aanvraag van Midden-Delfland om aangewezen te worden als 

Bijzonder Provinciaal Landschap, inclusief ontwikkelopdracht ten aanzien van de stedelijke 

context en sturing en borging.

2. Vast te stellen de GS-brief waarin het besluit onder 1 aan de gemeente Midden-Delfland en 

de ontwikkelopdracht worden medegedeeld.

3. Vast te stellen de GS-brief aan PS waarin kennis wordt gegeven van het besluit onder 1.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de aanwijzing van Bijzonder Provinciaal 

Landschap Midden-Delfland.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar ir. J.M. Brouwer Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Delmeire, JAJ Digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 14 november 2017 14 november 2017
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Bijlagen
 GS-brief aan Midden-Delfland aanwijzing Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland
 GS-brief aan PS - Aanwijzing Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland
 Beantwoording aanvraag Midden-Delfland aan de criteria
 Advies PARK Bidbook Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland 
 Brief gemeente Midden-Delfland ‘aanvulling aanvraag Bijzonder Provinciaal Landschap 

Midden-Delfland’
 Bidbook Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland
 Ondersteuningsverklaring gemeente Maassluis
 Ondersteuningsverklaring gemeente Vlaardingen
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1 Toelichting voor het College

De aanwijzing van een Bijzonder Provinciaal Landschap is een bevoegdheid van GS. Een

aanwijzing vormt een erkenning van de bijzondere kwaliteiten van een gebied en van de 

inspanningen die partijen in en rond het gebied gaan leveren om die kwaliteiten te beschermen, 

versterken en ontwikkelen. De Wet natuurbescherming biedt de provincie deze mogelijkheid. 

In het voorjaar van 2017 is er vanuit Midden-Delfland een aanvraag ingediend voor deze 

aanwijzing in de vorm van een gebiedsbeschrijving. Op basis van het advies hierover van de 

Provinciaal Adviseur Ruimtelijk Kwaliteit (PARK) zijn de criteria voor aanwijzing aangepast (vooral 

uitgebreid) en vastgelegd in de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland. 

Om aan die aangepaste criteria te voldoen is er dit najaar vanuit Midden-Delfland een nieuwe 

aanvraag ingediend in de vorm van een bidbook. 

Dit bidbook vormt voldoende basis voor aanwijzing als Bijzonder Provinciaal Landschap, indien 

deze aanwijzing wordt voorzien van een ontwikkelopdracht ten aanzien van de stedelijke context

en van de sturing en borging van de ruimtelijke kwaliteit. 

Stedelijke context: doordat het bidbook vooral focust op de ontwikkelingen binnen de 

gebiedsgrenzen mist het in hoge mate de aansluiting bij de stedelijk context, waaronder zowel de 

stedelijke behoefte aan groen als de fysieke verbinding met het stedelijke groen en de verbinding 

met het stedelijke groenprogramma. Dit vraagt om het meer van buiten de gebiedsgrenzen naar 

binnen kijken. 

Sturing en borging van de ruimtelijke kwaliteit: uit oogpunt van borging van de afspraken in het 

bidbook en de doorontwikkeling van de visie vanuit de stedelijke context vragen wij om een 

onafhankelijke kwaliteitsaansturing, bij voorkeur in de vorm van een helder aanspreekpunt (zowel 

voor alle partijen die deze aanvraag ondersteunen als de buitenwereld) die hiervoor 

verantwoordelijk is. Dit zou bijvoorbeeld ingevuld kunnen worden door de ‘polderarchitect’ van 

Midden-Delfland. Deze partij dient een duidelijke rol en positie te hebben en over een helder 

mandaat te beschikken.

Financieel en fiscaal kader

Geen financiele gevolgen. 

Juridisch kader

De aanvraag is getoetst aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 6.2 lid 4 van de 

Beleidsregels uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland. Met deze aanwijzing zijn GS van 

oordeel dat aan de voorwaarden is voldaan, mits ook invulling zal worden gegeven aan de 

ontwikkelopdracht die de provincie hierbij meegeeft. Met het aanwijzingsbesluit wordt deze 

aanvraag gehonoreerd. Het GS-besluit betreft een concrete uitwerking van de algemene 

normstelling in voornoemde Beleidsregels. Het betreft daarmee een beschikking (evt. 

concretiserend besluit van algemene strekking) waartegen bezwaar en beroep mogelijk is, 

eventueel ook van derde-belanghebbenden. 

Met het predicaat Bijzonder Provinciaal Landschap kan een gebied zichzelf profileren / promoten, 
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wat economische kansen biedt (recreatie en toerisme) en partijen aanzet om de landschappelijke 

kwaliteiten van dit gebied te beschermen, versterken en ontwikkelen. Mogelijk ontstaan er door de 

status van het gebied ook subsidiemogelijkheden. Deze aanwijzing biedt Midden-Delfland geen 

extra ruimtelijke bescherming. 

Conform de beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming zal er naar aanleiding van een 

aanvraag door Gedeputeerde Staten een onafhankelijk advies worden ingewonnen. Dit advies 

kan worden gevraagd aan de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK). Zowel bij de eerste 

aanvraag (de gebiedsbeschrijving) als de tweede aanvraag (het bidbook) is de PARK om advies 

gevraagd.

2 Proces

Over de dit voorjaar door Midden-Delfland ingediende aanvraag voor aanwijzing tot Bijzonder 

Provinciaal Landschap (in de vorm van een gebiedsbeschrijving, opgesteld door Feddes/Olthof 

landschapsarchitecten bv, Yttje Feddes is voormalig Rijksadviseur voor het landschap) is 

geadviseerd door PARK Harm Veenenbos. Dit advies en de twee consultatierondes met PS, de 

eerste over deze aanvraag en de tweede over de door de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit 

voorgestelde aanpassing van de criteria voor aanwijzing, hebben geleid tot een wijziging van 

deze criteria, die zijn vastgelegd in de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-

Holland. Aanvullende criteria zijn o.a. dat de aanvraag zicht biedt op concrete acties en 

investeringen van de diverse partijen om de kwaliteiten te beschermen en ontwikkelen en ook 

zicht biedt op de bestuurlijke aansturing en borging van die kwaliteiten.

Om te voldoen aan deze gewijzigde criteria is er vanuit Midden-Delfland dit najaar een 

aanvullende aanvraag voor aanwijzing tot Bijzonder Provinciaal Landschap ingediend in de vorm 

van een bidbook. Ook over dit bidbook heeft PARK Harm Veenebos geadviseerd. Mede naar 

aanleiding van dit advies is de ontwikkelopdracht bij deze aanwijzing geformuleerd. 

Bij de provinciale halfwegevaluatie over vier jaar zal worden bepaald hoe het er voor staat met de 

uitvoering van de voornemens uit de gebiedsbeschrijving en het bidbook en met de invulling van 

de ontwikkelopdracht, om te bepalen in hoeverre wordt voldaan aan de criteria die gelden voor 

aanwijzing van een Bijzonder Provinciaal Landschap. 

Deze aanwijzing met ontwikkelopdracht vormt niet alleen een erkenning van de bijzondere 

landschappelijke kwaliteiten van dit gebied, maar vooral ook een uitnodiging en aanmoediging 

om aan de in het bidbook opgenomen activiteiten en investeringen als om aan die 

ontwikkelopdracht invulling te geven om van die bijzondere provinciale landschap een succes te 

maken.

3 Communicatiestrategie

Vooruitlopend op en onder voorbehoud van aanwijzing van Midden-Delfland als bijzonder 

provinciaal landschap is er in samenwerking met de afdeling communicatie en de gemeente 

Midden-Delfland een programma voorbereid om donderdagmorgen 16 november deze aanwijzing 

in het gebied te vieren. Deze viering zal plaatsvinden bij melkveehouder Arie van den Berg van 

Hoeve Ackerdijk. Aan dit programma zullen zowel de 20 partijen namens wie deze aanvraag is 

ingediend als andere relevante partijen en de pers worden uitgenodigd. Na een ontvangstwoord 
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door gastheer Arie van der Berg en burgemeester Arnoud Rodenburg van Midden-Delfland zijn in 

dit programma bijdragen voorzien van: 

 de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK) Harm Veenenbos 

 gedeputeerde Han Weber 

 Burgemeester van Delft Marja van Bijsterveldt (en voormalig burgemeester van 

Schipluiden), om het belang van dit groene gebied voor de (veelal stedelijke) bewoners 

van de Zuidvleugel te onderstrepen.

 wethouder van Oord van Midden-Delfland, als aanvrager en namens de aanvragende 

partijen.

Verder is in dit programma ook een fotomoment voorzien om als provincie samen met de 

aanvragers een vlag of bord ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’ te onthullen ter viering van deze 

aanwijzing. 
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