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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-777186891 DOS-2015-

0004556

Onderwerp

Steunverklaring plaatsing ANWB gebiedsborden Bijzonder Provinciaal Landschap langs

rijksweg(en)

Advies

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

 Delfland waarin de steun tot plaatsing van de ANWB gebiedsborden Bijzonder Provinciaal

Landschap langs rijksweg(en) wordt uitgesproken.

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

waarin de steunverklaring ter kennisneming wordt aangeboden.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de provinciale steunverklaring voor plaatsing

van ANWB gebiedsborden Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland langs

rijksweg(en).

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

 GS-brief aan Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland

Steunverklaring plaatsing ANWB gebiedsborden Bijzonder Provinicaal Landschap langs

rijksweg(en).

 GS-brief aan PS Steunverklaring plaatsing ANWB gebiedsborden Bijzonder Provinciaal

Landschap langs rijksweg(en) 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 8 juni 2021 31 december 2031
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1 Toelichting voor het College

 

De ondersteuning van dit verzoek sluit aan bij het GS-besluit uit 2017 tot aanwijzing van Midden-

Delfland als Bijzonder Provinciaal Landschap. Het plaatsen van een aantal ANWB-gebiedsborden

langs rijksweg A13 (of andere rijkswegen) draagt bij aan de bekendheid en promotie van dit

gebied. Dit Bijzonder Provinciaal Landschap is vooral van betekenis voor de 2,3 miljoen inwoners

van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excusief BTW : € 0,00

Programma  : Programma 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

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

Juridisch kader

Geen. 

 

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 borden passen bij het vergroten van de bekendheid

en de promotie van dit gebied. 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 geldt voor een periode van 8 jaar en kan

daarna worden verlengd (vormt een bevoegdheid van de provincie). Dit jaar zal er een provinciale

halfwegevaluatie plaatsvinden.

 

4 Participatie en rolneming

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

Delfland, die dit verzoek tot steunverklaring voor deze borden aan de provincie heeft gedaan. 

 

5 Communicatiestrategie

 

Als deze ANWB-gebiedsborden worden geplaatst vormt dit voor de leden van de landschapstafel

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

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


