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Wenkend perspectlef
Over tien jaar is de Hof van Delfland (zie bijgaande kaart) een gevarieerd
landschapspark van Internationale landschappelijke en recreatieve allure.
Het Internationale investeringsklimaat heeft een belangrijke impuls
gekregen. De agrarische sector in het kerngebied van de Hof van Delfland is
vitaal, onder andere door verbreding met andere kleinschalige functies. De
sector draagt het landschap en kan op een enthousiaste stedelijke
supporterskring rekenen.
De stedeling heeft de boer gevonden! Water is een van de kemkwaliteiten
van het gebied. De stadsranden zijn dynamische gebieden waar, in een
groenblauwe omlij sting, ruinate is gevonden voor kunst, cultuur, sport en
manifestaties. Aan de stadsgrens hebben de steden de herstructurering zo
vormgegeven dat de omslag naar een naar buiten gerichte stad is gemaakt.
De bereikbaarheid van de Hof van Delfland is aanmerkelijk vergroot.
Vanuit de stad is het mogelijk om langs recreatief ingerichte routes Delfland
al in de stad te ervaren. Groenblauwe tongen dringen diep de stad binnen.
Ook de doorkruisbaarheid van de Hof van Delfland zelf is fors aangepakt.
Hagenaars, Rotterdammers en andere stedelingen fietsen zonder barrieres
van Zuiderpark tot Zuiderpark. Infrastructuur is landschappelijk ingepast en
wordt niet als storend ervaren. De indenting is berekend op de
klimaatveranderingen. De verspreid liggende, niet duurzame, glastuinbouw
is niet meer aanwezig en de overgangen naar de duurzame
glastuinbouwgebieden zijn verbeterd.
Om dit streefbeeld te realiseren, roepen wij de Hof van Delflandraad in het
leven. Verder maken de provincie, de stadsregio's en de betrokken
gemeenten binnen deze raad afspraken om samen een regionale
structuurvisie voor het gebied op te stellen en laten deze binnen nog af te
spreken termijnen doorwerken in alle relevante bestemmingsplannen.
Om de hierboven beschreven ambitie te realiseren, krijgt de Hof van
Delflandraad nog nader te bepalen verantwoordelijkheden en de daarbij
horende bijbehorende mandaten en middelen (juridisch, financieel en
menskracht). Binnen een jaar maken wij hierover nadere afspraken zodat
deze raad binnen twee jaar voiledig operationeel is. Met de oprichting van
de raad wordt gelijktijdig de huidige bestuurlijke versnippering in het
gebied opgeheven.
De Hof van Delfland heeft een identiteit die erkenning vindt in de Randstad
en waarbij het kerngebied een wettelijke status heeft.

Wat staat ons te doen?
Met de ondertekening van deze ambitieverklaring starten alle bestuurders
het proces om te komen tot de regionale structuurvisie voor de Hof van
Delfland en het instellen van de Hof van Delflandraad. Deze bestuurlijke
samenwerkingvorm draagt zorg voor behoud en versterking van de
landschappelijke, economische, ecologische en cultuurhistorische kwaliteit
van het gehele gebied, die erkend wordt hi de stedelijke omgeving.
De partijen die deel uitmaken van de raad zorgen er voor dat er structureel
geld wordt besteed aan de ontwikkeling en instandhouding van het
kerngebied hi de Hof van Delfland. Daarmee draagt de raad bij aan de
versterking van het woon-, werk- en investeringsklimaat voor de gehele
zuidvleugel van de Randstad.
De raad waarborgt dat burgers en bedrijven in het gebied bij een loket
terecht kunnen voor alle zaken die met de indenting, de ontwikkeling, de
bescherming en het beheer van het gebied te maken hebben. De organisatie
en werkwijze achter dit loket maken dat mogelijk.
De raad zorgt ervoor dat het gebied een herkenbare identiteit heeft, vanuit
een gemeenschappelijk idee beheerd wordt, voldoende planologische
bescherming heeft, economisch vitaal blijft en zich in de gewenste richting
kan ontwikkelen.
De raad ontstaat uit en wordt gevormd door bestuurders uit alle overheden
die bij het gebied betrokken zijn. Maar ook partijen van buiten het publieke
domein worden uitgenodigd om deel te nemen.
De raad zet de werkwijze voort van de Reconstructiecommissie, nu
gebaseerd op de Reconstructiewet Midden-Delfland, tot de raad vol in
bedrijf is. Na intrekken van de Reconstructiewet en aflopen van een
overgangsregeling is er een nieuwe beschermende status gerealiseerd,
passend bij een landschap dat waardevol is voor de Randstad. Deze nieuwe
status geldt voor het kerngebied: Ackerdijkse Plassen, Broekpolder,
Midden-Delfland en Oude Leede.
De nieuwe status, de regionale structuurvisie en de raad regelen de
samenhang tussen bescherming, ontwikkeling en beheer van het gebied, en
tussen het gebied en de steden.
Sameii sterk
Alle overheden en maatschappelijk partners worden uitgenodigd om deel te
nemen aan het proces dat moet leiden tot de definitieve vormgeving van een
duurzame bescherming, een duurzaam beheer en een duurzame

ontwikkeling van de Hof van Delfland. De betrokken overheden en
maatschappelijke partners blijven denken vanuit hun eigen rol, maar dragen
tegelijkertijd bij aan het gemeenschappelijke doel.
Binnen twee jaar richten wij de Hof van Delflandraad op, stellen wij een
gezamenlijke regionale structuurvisie op en brengen wij de beoogde
bescherming van het Hof van Delflandgebied tot stand. Als betrokken
bestuurders bij dit gebied willen wij hiervoor een wettelijke status aan het
kerngebied toekennen. Dit onderstreept het belang dat wij alien hechten aan
het in stand houden en versterken van de Hof van Delfland.
Binnen een jaar maken wij nadere afspraken over de opstelling van de
regionale structuurvisie en de vormgeving en uitwerking van de beoogde
bescherming van de Hof van Delfland en de Hof van Delflandraad. Binnen
een maand na ondertekening wijzen wij hiervoor een manager aan, die de
opdracht krijgt deze processen te organiseren, en wijzen wij de bijbehorende
projectmiddelen toe.
Samen doorpakken op de ineeslagen wee
Het uitwerken van de regionale structuurvisie en de Hof van Delflandraad
neemt enige tijd in beslag, maar de opgaven voor de Hof van Delfland zijn
urgent. Met de uitwerking van deze ambitieverklaring pakken wij door op
de lijn die inmiddels door een groot aantal bestuurlijke partners is ingezet.
De komende jaren, voordat de raad definitief is, de nieuwe status geldt en de
regionale structuurvisie gereed is, handelen wij hi de geest van onze
gezamenlijke ambitie.
Wij spreken af om in onze plannen, projecten en afwegingen rekening te
houden met de ontwikkeling van een mooi en vitaal Delfland. Daar waar wij
kansen zien om dat Delfland dichterbij te brengen, pakken wij die. Of het nu
gaat om het behoud van landschap, het ontwikkelen van een
verbindingszone, verbetering van het waterbeheerssysteem of het
toegankelijk maken van het gebied vanuit de omliggende steden, vanuit
onze ambities en deze ambitieverklaring benutten wij alle mogelijkheden groot en klein - om bij te dragen aan een groengebied waar ondernemers en
inwoners hi de zuidelijke Randstad wat aan hebben. Wij spreken elkaar daar
ook op aan.
Wij gaan aan de slag met de aangewezen versnellingsprojecten, in
samenwerking met de projectverantwoordelijken. Dat zijn:
- De Groenzone Berkel-Pijnacker, in samenwerking met het Randstad
Urgentproject Transitie Greenport een claim voor het Nota
Ruimtebudget uitwerken om de kwaliteit van de inrichting te verhogen;

-

-

Sanering Glastuinbouw toegespitst op het kerngebied, voor de beoogde
sanering een combhiatie maken van de middelen uit projecten en
regelingen van betrokken partijen;
Oranjebuitenpolder en Bonnenpolder, voor elk gebied een apart
financieel sluitend projectvoorstel tot stand brengen;
Kwaliteitsprojecten IODS, bij voorkeur de sanering van verspreid
liggende glastuinbouw en de grondbankj
Compensatie natuurlijke handicaps, vrijmaken van (Rijks- en/of
Europese) middelen om de regeling uit te voeren.

Ja of ia

Wij beseffen dat wij met ons voorstel een appel doen op overheden en
maatschappelijke organisaties om de Hof van Delfland tot een succes te
maken. Wij durven dit te doen omdat de Hof van Delfland van groot belang
is voor het leef- en vestigingsklimaat in de Randstad.
Wanneer wij deze uitdaging nu niet samen oppakken, zal het gebied, en
daarmee de gehele zuidelijke Randstad, aan kwaliteit verliezen.
Verrommeling, sluipende verstedelijking, onvoldoende beheer en
onderhoud veroorzaken dan achteruitgang. Over twintig jaar resteert dan een
verrommeld gebied: weg zijn de ruimte, openheid en kwaliteit waar de
inwoners van de Randstad om vragen; weg is ook een uniek gebied met een
identiteit waaraan zoveel jaren is gewerkt.
Het is onze eer te na om dat te laten gebeuren. Wij beschouwen het als onze
persoonlijke bestuurlijke opdracht om de samenwerking via de Hof van
Delflandraad tot een succes te maken en zullen ons daarvoor inzetten.
Deze ambitieverklaring is een op zichzelf staand document om inhoud te
geven aan onze gezamenlijke ambitie hi het gebied van Mooi en Vitaal
Delfland.
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Legenda

Zone 1. Kerngebied
Zone 2. Stadsranden
Zone 3. Uittopers

