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Partijprogramma 2022-2026 Mijn Partij Midden-Delfland 
Doet voor de inwoners wat nodig is! 
 
 

MijnPartij! is een lokale partij zonder binding met landelijke politieke partijen. 
Zij heeft geen ideologische of godsdienstige beginselen. Zij wil, zonder vooringenomenheid, 
zaken aanpakken die zich in de gemeente Midden-Delfland en bij haar inwoners voordoen of 
te verwachten zijn.  
 
Zo'n aanpak zal worden getoetst aan doelgerichtheid, doelmatigheid en (financiële) 
haalbaarheid. 
 
Het optreden van MijnPartij! als oppositiepartij in de gemeenteraad is transparant, 
consequent, kritisch en constructief. 
Hoe nuttig en noodzakelijk het voeren van oppositie ook is, het doel voor Mijn Partij! is 
daadwerkelijk deel uitmaken van het college van Burgemeester en Wethouders. Dit om haar 
ideeën en noodzakelijke veranderingen te kunnen uitvoeren op grond van een mandaat van 
de kiezers. 
 
 

1 BESTUUR 

1.1 Zelfstandigheid van de Gemeente Midden-Delfland 

Na veel discussie en overleg kwam in 2004 de gemeente Midden-Delfland tot stand door een 
samenvoeging van de toenmalige gemeenten Schipluiden en Maasland. Het belangrijkste 
argument voor het instellen van een grotere gemeente was te zorgen voor voldoende 
bestuurskracht om het buitengebied tussen Delft, Den Haag en Rotterdam open te houden 
om zo een buffer te vormen tegen verdere verstedelijking. Bovendien zou de nieuwe 
gemeente  de recreatieve, agrarische en ecologische functies van dit gebied beter  kunnen 
waarborgen en verder kunnen ontwikkelen. 

Inmiddels worden we al geruime tijd geconfronteerd met een rijksbeleid dat gericht is op 
bestuurlijke schaalvergroting door het instellen van grote(re) gemeenten door middel van 
het laten fuseren en/of opdelen van kleine(re) gemeenten. Hoewel er op dit moment geen 
plannen bekend zijn die het voortbestaan van onze gemeente in gevaar brengen, is niets 
zeker en is oplettendheid geboden. Onze gemeente moet vooral haar bestaansrecht 
bewijzen door het tonen van bestuurs- en slagkracht en een offensief optreden. Volgens 
Mijn Partij! heeft het aan deze factoren, met name in het buitengebied, ontbroken (zie het 
onderdeel 3 Buitengebied). Samenwerking is prima, maar dan wel zorgen dat daarmee het 
belang van de inwoners van Midden Delfland aantoonbaar gediend is. Het is belangrijk om 
duidelijk zicht te hebben welke bevoegdheden bij gemeenschappelijke regelingen en 
samenwerkingsverbanden zijn afgestaan door de Gemeente in ruil voor welke controle-
instrumenten. Op het college van B&W rust de verplichting om de gemeenteraad volledig te 
informeren, zodat  altijd kan worden vastgesteld, dat de samenwerking in het belang van de 
burgers van Midden-Delfland is. 
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Naast bestuurlijke aspecten zijn ook sociaal-culturele en sociologische factoren, die het leven 
in een kleinschalige gemeente als het onze zo aantrekkelijk maken, van wezenlijk belang. 
Denk hierbij aan saamhorigheid, burgerzin en verbondenheid.  En, niet te vergeten, een 
eigen culturele identiteit! Kortom, een thuisgevoel dat gevaar kan lopen wanneer we opgaan 
in een groter geheel. 

Mijn Partij! staat voor de zelfstandigheid en eigen identiteit van de Gemeente Midden-
Delfland! Zij zal de argumenten hiervoor met kracht en overtuiging uitdragen. 
 

1.2 Bestuursfilosofie 

De gemeente zijn wij zelf! 
Volgens MijnPartij! zijn het college van Burgemeester en Wethouders én de gemeentelijke 
ambtenaren dienstbaar aan de inwoners. Ze zijn dan ook niet boven ons geplaatst. 
 

1.3 Het ambtelijke apparaat 

MijnPartij! vindt dat er gekeken moet worden naar de kerntaken van de gemeente in plaats 
van het ‘afschaven’ van het budget. MijnPartij! vindt dat er op dit moment voldoende is 
gekeken naar het aantal fte’s. Er moet echter verder gekeken worden naar de kerntaken: 
wat moet de gemeente doen, wat wil de gemeente doen en wat wil de gemeente niet doen. 
Afgelopen jaar is men tot een 1e inzicht gekomen, welke gemeentelijke taken wettelijk 
verplicht zijn en welke niet. De gemeente geeft al jaren meer uit dan dat er binnenkomt. De 
laatste jaren worden deze uitgaven versterkt door het Sociaal Domein (o.a. jeugdzorg). Bij 
toekomstige bezuinigingen zullen keuzes moeten worden gemaakt. Mijn Partij is bereid 
keuzes te maken in plaats van de kaasschaafmethode. 
 
MijnPartij! wil de kerntaken van de gemeente in overleg met de Raad nader bekijken. 
 
 

2 LEEFKLIMAAT 

2.1 Deregulering 

MijnPartij! is voor deregulering. Dus: alleen regels vaststellen die nodig zijn en die  regels 
dan ook handhaven. Een goed voorbeeld hiervan is de blauwe parkeerzone in Den Hoorn. 
Een regel die nooit goed gewerkt heeft. Mijn Partij! heeft wel vertrouwen in de inwoners van 
Midden-Delfland. Het huidige beleid gaat uit van onvoldoende vertrouwen. Een ander 
voorbeeld is de exploitatievergunning (vergunning in horeca). Die kan volgens MijnPartij! 
worden afgeschaft, omdat er voldoende landelijke wetgeving is om mogelijke calamiteiten te 
bestrijden.  
 
MijnPartij! wil de exploitatievergunning opheffen, seizoen vergunningen en 
raamvergunningen instellen en het terrasbeleid versoepelen. Ook dienen 
ondernemersinitiatieven te worden ondersteund, in plaats van te worden tegengewerkt. 
Ook wil mijn partij de mogelijkheid van flitsvergunningen verder onderzoeken. 
Medio 2022 gaat de nieuwe omgevingsvergunning in. Momenteel is daar nog weinig van te 
zeggen, maar de aandacht van MijnPartij! zal ook naar deze nieuwe regeling gaan inzake het 
zo veel mogelijk dereguleren wat kan. 
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2.2 Veiligheid 
Een goed leefklimaat voor de inwoners van Midden-Delfland wordt verzekerd door 
veiligheid, het gevoel van geborgenheid, maar ook door vrijheid in de persoonlijke 
levenssfeer. Burgeractiviteiten zoals buurtpreventie juicht Mijn Partij! toe, maar het 
verzekeren van veiligheid van ’lijf en goed’ van de burgers acht zij in de eerste plaats een 
overheidstaak.  
 
MijnPartij! zal dan ook maatregelen die de veiligheid waarborgen steunen of het initiatief 
hiertoe nemen. 
 
2.3 Cultuur 
Alles van waarde is kwetsbaar. Dit geldt zeker voor kunst, cultuur en monumentenzorg, 
zowel van professionals als van amateurs. Deze uitingen bepalen mede het leefklimaat. Het 
zijn ook zaken die soms al te gemakkelijk ten prooi vallen aan bezuinigingen. Het culturele 
leven in Midden-Delfland staat op een hoog niveau en daar moet het gehouden worden. 
Vaak zijn kleine stimuleringssubsidies al voldoende om bepaalde initiatieven te 
ondersteunen. 
MijnPartij! meent dat het leefklimaat in Midden-Delfland ook wordt bepaald door diverse 
markante en cultuur-historische bebouwing. Zij steunt dan ook een actief 
monumentenbeleid in de woonkernen én in het buitengebied. Dit beleid mag echter niet ten 
koste gaan van het woongenot van de inwoners, noch van de economische bedrijvigheid en 
de ontwikkeling daarvan. Een afweging van belangen is noodzakelijk. 
 
MijnPartij! stimuleert het culturele leven en wil zorgen voor meer reuring in de dorpen! 
 
2.4 Samen Doen 
Mijn Partij! is voor de participatiemaatschappij. De gemeente heeft hierin alleen een 
faciliterende rol. 
 
MijnPartij! wil verdere mogelijkheden en bereidheid voor burgerinitiatieven en 
vrijwilligerswerk verkennen en bevorderen. 
 
2.5 Citta Slow 
MijnPartij! vindt Citta Slow in de basis een goede filosofie dan wel  een goed merk. We zijn 
echter van mening dat er te weinig tot geen inhoud aan wordt gegeven. 
 
MijnPartij! wil meer ruimte geven/faciliteren aan initiatieven zoals stadsboerderijen, 
streekstations en stadslandbouw. 
 
2.6 PUUUR Midden-Delfand 
In de basis is gebiedsmarketing een goed initiatief. Men moet zich echter realiseren dat dit 
de zoveelste poging is om iets op te starten en dat er naast PUUUR Midden-Delfland 
meerdere marketing zaken zijn die elkaar overlappen. 
Tot op heden komt vrijwel de gehele financiële investering op kosten van de gemeente 
Midden-Delfland. Binnenkort stopt, conform afspraak, deze geldstroom vanuit de gemeente. 
Momenteel gaan veel kosten zitten in een coördinator. Er zal serieus gekeken moeten 
worden naar noodzakelijke rollen binnen het concept PUUUR. 
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Mijn Partij! vindt dat de kosten van de gebiedsmarketing minder bij de gemeente moeten 
liggen en een organisatie zoals PUUUR dient op korte termijn op eigen benen te staan. 
MijnPartij! is niet tegen het invoeren van de toeristenbelasting. Echter het geld moet dan wel 
ten goede komen aan de recreatie van het gebied.  
MijnPartij! is van mening dat, om goede klanten voor streekproducten te krijgen, de 
continuïteit van deze streekproducten geborgd moet zijn. 
MijnPartij! wil dat er gekeken wordt naar de rolverdeling binnen PUUUR. MijnPartij ziet ook 
een grotere rol voor de wethouders als uithangbord van het gebied. 
 
2.7 Groenbeleid in de kernen 
Midden-Delfland wordt wel het kleine Groene Hart genoemd, een oase te midden van 
stedelijke en industriële bebouwing. Dit geldt met name voor het agrarische buitengebied. 
Maar hoe is het met het groen in de woonkernen gesteld? 
Volgens MijnPartij! is dit met weinig fantasie en creativiteit aangelegd. Het saaie grasveld 
rondom het gemeentehuis is hier een goed voorbeeld van. Het onderhoud kenmerkt zich 
door veelvuldig maaien en snoeien, wat hoge kosten met zich meebrengt. 
 
Mijn Partij! meent dat er een omslag moet plaatsvinden in het groenbeleid van de gemeente 
in de richting van meer natuurlijk of ecologisch beheer.  
Ook willen wij meer gebruiksgroen, bijvoorbeeld door het aanplanten van fruitbomen en -
struiken in de openbare ruimte. 
Daarnaast wil MijnPartij! inwoners in staat stellen aanleg en beheer van groen zelf ter hand 
te nemen, waarbij de openbare functie niet verloren gaat. 
MijnPartij! wil ook de bezuiniging uit het verleden op dit punt terugdraaien. 
 
2.8 Volkshuisvesting 

Er is behoefte aan starterswoningen, zeker na de stilstand van de afgelopen jaren. Het 

terrein van de kerk in Maasland was o.a. een gemiste kans. 

Gedacht wordt aan woningen met een relatief ruime woonkamer en 2 slaapkamers, naast 
het gebruikelijke toilet, een douche en keuken. MijnPartij! wil hierbij in overleg blijven met 
de jongeren. 
Deze starterswoningen kunnen voor een relatief laag bedrag worden gebouwd, een 
bedrag wat past bij het budget van de starter. Bij gezinsuitbreiding zullen de bewoners gaan 
uitkijken naar een ruimere woning. Op deze wijze komt er een gewenste doorstroming op 
gang. 
 
 
Aangezien bouwgrond schaars is in onze gemeente, wil MijnPartij! deze 
starterswoningen ook echt als starterswoning behouden. Er zullen dus beperkingen aan de 
uitbreidbaarheid worden gesteld, zodat doorstroming bij gezinsuitbreiding of bij een hoger 
inkomen geprikkeld wordt. MijnPartij! denkt hierbij ook aan huur of erfpachtconstructie. 
Ook het oprichten van een coöperatie behoort tot de mogelijkheden. 
Voor zover wettelijk mogelijk is dient er gedacht te worden aan verplicht eigen bewoning en 
gebruik van een anti-speculatiebeding. 
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Ook zal er meer specifiek voor senioren gebouwd moeten worden om de doorstroming ook 
aan de bovenzijde te bevorderen. Initiatieven zoals het "knarrenhof" steunen wij van harte. 
Wij zien hier zelfs een combinatie met starterswoningen mogelijk. 
Een aandachtspunt is ook hoe om te gaan met leegkomende boerderijen. MijnPartij! denkt 
er aan om deze om te bouwen tot appartementen, groepswoningen, CPO, Tiny Houses etc. 
MijnPartij! wil meer woningen bouwen waarbij gekeken wordt naar de natuurlijke aanwas 
(criterium), statushouders, woningmarkt Haaglanden. 
MijnPartij! wil ook graag kijken naar andere woonvormen dan de traditionele 
doorzonwoning. Denk hierbij aan loft, hat, groepswonen en natuurlijk mantelzorgwoningen. 
Hierbij kan de herontwikkeling van leegkomende boerderijen worden meegenomen. 
Toekomstige ontwikkelingen dienen zich veel meer in CPO (collectief particulier 
opdrachtgeverschap) en PO (particulier opdrachtgeverschap) verband te ontwikkelen in 
plaats van via een ontwikkelaar. Hiermee zal de woningbouw meer gedifferentieerd worden 
en meer passend aan de wensen van de eigenaren. MijnPartij! vindt dat in dit kader de 
gemeente meer kan en mag sturen. MijnPartij! heeft diverse locaties aangedragen 
(vrachtwagenparkeerterrein,  De Put naast het Gemeentehuis en mogelijke herontwikkeling 
van de Dorpshoeve in Schipluiden). Het uitruilen van locaties (onder andere woningbouw 
met groen) behoort ook tot de mogelijkheden. MijnPartij! wil de woonlasten van de 
huurders in Midden-Delfland onder de loep nemen. 
 
Aangezien er landelijk en provinciaal een druk ligt voor het bijbouwen van woningen zal deze 
druk ook op onze gemeente komen te liggen en zullen er keuzes gemaakt moeten worden. 
In de woningmarktregio Haaglanden ligt het tussenakkoord "Samenwerken aan een solide 
woningmarkt Haaglanden, de eerste stap 2021-2030” voor. De consequentie van de 
afspraken in het tussenakkoord hebben in de praktijk voor Midden-Delfland een uitkomst 
die niet realistisch is.  
De gemeenteraad heeft ingestemd met "Regionale afspraken woningbouw" de bestaande 
afspraak van 30% sociaal te handhaven (met de onderverdeling 15% sociale huur en 15% 
sociale koop). Instemmen met de afspraken in het tussenakkoord zou betekenen dat er in 
Midden Delfland tot 2030 geen andere nieuwbouw kan worden gerealiseerd dan 
doelgroepwoningen. Deze keuze om de leefbaarheid in de stedelijke omgeving te 
versterken, gaat direct ten koste van de vitaliteit in onze dorpen. We zullen hierin ook de 
afweging moeten maken of de voordelen opwegen tegen de nadelen m.b.t. de 
samenwerking woningmarktregio Haaglanden. Een gedifferentieerd woningaanbod binnen 
onze gemeente moeten we handhaven om zo de vitaliteit in de kernen te waarborgen. 
 
 

2.9 Economische bedrijvigheid in de Woonkernen 

Mijn Partij! wil voorkomen dat de woonkernen van Midden-Delfland economische 
slaapdorpen worden. 
Met name het winkelbedrijf heeft het moeilijk en moet opboksen tegen 
grootwinkelbedrijven in naburige steden.  
Ook vindt Mijn Partij! dat er geen faciliteiten buiten de centra mogen worden ontwikkeld, 
maar dat deze binnen de centra moeten blijven. Door het online winkelen is het 
winkellandschap gewijzigd en zal het in de komende jaren nog aanzienlijk meer wijzigen. 
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Een positieve ontwikkeling is dat de horeca het goed doet en zelfs is uitgebreid, mede omdat 
de horeca inspeelt op de recreant van buiten de gemeente. Het verstrekken van de 
noodzakelijke vergunningen door de gemeente moet wel worden versoepeld. 
 
MijnPartij! wil het gebruik van flitsvergunningen mogelijk maken. 
MijnPartij! is voor het invoeren van gemengde bestemmingen voor straatdelen in de 
gemeente. 
Ook de locatie aan de Maaslandse Poort, die nu 100% bestemd is voor recreatie, zou volgens 
MijnPartij! een bredere bestemming kunnen krijgen, zoals bijvoorbeeld kleine bedrijven.  
MijnPartij! wil ook de ZZP’ers faciliteren voor zover dit kan en mogelijk is, aangezien zij een 
van de economische dragers zijn van het gebied. Ook locaties en huisvesting van ZZP’ers 
dienen gestimuleerd te worden. 
 
2.10 Corona 
Verwacht wordt dat we nog wel enkele jaren last houden van het corona virus.  
Indien er geen landelijke regelingen zijn, zullen we verenigingen en inwoners faciliteren 
binnen de mogelijkheden van de gemeent 
 
2.11 Verkeer, vervoer en infrastructuur 
N468 
Binnenkort zal de provinciale weg in eigendom van de gemeente Midden-Delfland komen. 
MijnPartij heef hierbij nog wel de zorg over de kosten en verwacht dat de toegezegde 
“bruidsschat” een lege huls is. 
De weg wordt geschikt gemaakt voor verkeer van 38-ton totaalgewicht. MijnPartij ziet deze 
weg meer als een weg voor bestemmingsverkeer. Ook is er de zorg van een flinke toename 
van het sluipverkeer als de Blankenburgtunnel open gaat. 
 
MijnPartij! ziet graag dat de N468 wordt afgewaardeerd naar een normale straat met 
voorkoming van sluipverkeer, maar waarbij wel rekening gehouden wordt met gebruik van 
de weg zoals met name door boeren. 
MijnPartij! ziet de weg ook afgewaardeerd worden, dus geen 40-ton. Voor specifieke 
gevallen kan hiervoor vrijstelling worden verleend. 
 
Ontsluiting Maasland 
Momenteel is de ontsluiting van Maasland aan de zijde van de A20 een zeer druk 
knooppunt.  Dit zal nog meer toenemen door onder andere de bouw van de woonwijk 
Dijkpolder in Maassluis. 
Ook de toekomstige Blankenburgtunnel zal dit knooppunt geen goed doen, 
terwijl de gemeente dit gebied als poort naar het Midden-Delfland-gebied ziet. 
 
MijnPartij! wil in overleg blijven met de MRDH (=Metropool Regio Den Haag Rotterdam) en 
de gemeente Maassluis om te bekijken in hoeverre het dorp Maasland zijn dorpskarakter 
behoudt en zonder verkeersinfarct betreden en verlaten kan worden. MijnPartij! vindt dat 
Rijkswaterstaat ook een partij is die aan tafel moet, aangezien er gebruik gemaakt kan 
worden van het viaduct over de vliet. Het plaatsen van alleen maar verkeerslichten is voor 
MijnPartij! geen serieuze definitieve oplossing. 
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Verkeersplan centrum Den Hoorn 
Tot op heden heeft de gemeente nog geen fatsoenlijk verkeerscirculatieplan aangeleverd 
voor het centrum van Den Hoorn. 
 
MijnPartij! dringt erop aan dat de gemeente dit nu snel realiseert, met een draagvlak onder 
de inwoners. 
 

2.12 Sociaal Domein    

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook in het Sociaal Domein. Toch heeft 
preventie het imago tijdrovend, duur en bovenal niet meetbaar te zijn. 
 
De transformatie van het Sociaal Domein houdt in dat gemeenten meer taken en 
verantwoordelijkheden krijgen tegen doorgaans minder budget dan in de oude situatie. 
Dit betekent grote financiële risico’s en het gericht inzetten van de beperkte middelen voor 
die burgers die de ondersteuning het hardst nodig hebben. Hierbij dient er ook rekening 
gehouden te worden met een toename van de zorgvraag als gevolg van de vergrijzing. 
 
Door zowel de gemeentelijke kant als de inkomenskant met elkaar te combineren, kunnen 
we de budgettair én maatschappelijk meest verantwoorde scenario’s vaststellen. 
 
Het streven van MijnPartij! is om het huidige voorzieningen niveau in stand te houden met 
het beschikbare budget. 
 

2.13 Pleegouders 

Onze gemeente heeft in verhouding veel pleegouders. 
 
MijnPartij! juicht dit toe en wil ervoor zorgen dat gemeentelijke procedures hiervoor 
vereenvoudigd worden. 
 
2.14 Ouderenbeleid 
Het is inmiddels algemeen bekend, dat de Nederlandse bevolking vergrijst. 
Deze ontwikkeling, met ingrijpende consequenties, geldt ook voor de gemeente Midden-
Delfland. Het is dan ook noodzakelijk dat het gemeentebestuur op dit onderwerp een visie 
en een beleid ontwikkelt, omdat dit volgens MijnPartij! tot nu toe ontbreekt. 
In de meeste gemeenten in Nederland wordt een dergelijk beleid wel gevoerd op basis van 
een beleidsvisie die met adviezen van belanghebbenden is opgesteld. De situatie van de 
kwetsbare ouderen is goed geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Maar ook 
vitale ouderen vragen aandacht. Zij kunnen veel meer dan tot nu toe een actieve rol in de 
samenleving spelen en zij moeten hiertoe ook gestimuleerd worden. 
 
MijnPartij! meent dat een beleidsvisie op de vergrijzing ook in de gemeente Midden-Delfland 
tot stand moet komen en dat die visie moet resulteren in concrete maatregelen. 
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2.15 Sport 
Sporten en bewegen draagt bij aan een actieve en gezonde leefstijl. 
Naast het zorgen voor voldoende en goede sportvoorzieningen, die in de gemeente Midden-
Delfland op orde zijn, moet de gemeente ook een actieve rol spelen bij het stimuleren van 
sportbeoefening en voldoende beweging door de inwoners. 
Dit geldt zowel voor ouderen als voor de jeugd. Wat de laatste categorie betreft, zijn de 
sportverenigingen van groot belang. 
Aangezien het aantal jongeren op dit moment door de woningnood terugloopt zal er o.a. 
gekeken moeten worden of er meer voor de jongeren georganiseerd kan worden. 
 
MijnPartij! meent dat de gemeente de sportverenigingen, binnen de mogelijkheden, 
financieel moet steunen. 
MijnPartij! wil een sportveldenbeleid opstellen om meer samenwerking tussen verenigingen 
te krijgen en nut en noodzaak van velden te evalueren. Hierbij zou eventueel een potentiële 
woningbouwlocatie kunnen ontstaan. 
MijnPartij! wil ook kijken hoe meer activiteiten op de sportverenigingen georganiseerd 
kunnen worden.  
 
2.16 Onderwijs 
Niet alle basisscholen weten inzake het onderwerp passend onderwijs de weg te vinden naar 
subsidiebronnen. MijnPartij! is er voorstander van faciliteiten die daarmee kunnen worden 
aangeboden aan de kinderen van Midden-Delfland, zelf aan te bieden of in elk geval de 
scholen te attenderen op de mogelijkheden. 
 
MijnPartij! wil voor de jeugd de mogelijkheid van schooltuinen weer invoeren. 
Ook het vergroenen van de schoolpleinen ziet MijnPartij! als een van de verbeteringen. 
MijnPartij! is ook voor het realiseren van natuurspeeltuinen, eventueel in plaats van reguliere 
speeltuinen, om de jeugd weer in contact te brengen met de natuur. 
Schoolpleinen dienen daar waar mogelijk buiten schooltijden opengesteld te worden voor de 
buurt. 
 

2.17 Statushouders 

In het verleden was er door de situatie in de wereld en het landelijk beleid sprake van 

verhoogde instroom van asielzoekers. 

 

MijnPartij! Is van mening dat wij onze wettelijke taken moeten uitvoeren. De statushouders 

dienen actief geholpen te worden aan een baan, om zo een snelle integratie met de 

bestaande bevolking te realiseren en daardoor de lasten voor de gemeente te verlagen. 

Indien er opvang geregeld moet worden, dient er allereerst gezocht te worden in de 

bestaande woningvoorraad, voordat er veel geld geïnvesteerd wordt in tijdelijke 

voorzieningen. Daarbij vindt MijnPartij! Dat tijdelijk ook echt tijdelijk moet zijn. 
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3 BUITENGEBIED   

Beleven, beschermen en benutten 
 

3.1 Behoud en beheer buitengebied 

Het buitengebied van Midden-Delfland is de laatste open ruimte aan de zuidrand van de 
Randstad. Om een halt toe te roepen aan het oprukken van het omringende stedelijke 
gebied, ontwikkelde de rijksoverheid een beleid dat gericht is op de instandhouding van 
Midden-Delfland. Deze zogenaamde Reconstructiewet Midden-Delfland kwam tot stand met 
een looptijd van 25 jaar. In het kader van deze wet, die inmiddels is afgelopen, vond een 
reconstructie van de agrarische grond plaats en werden met name tientallen miljoenen door 
de Rijksoverheid vrij gemaakt voor natuur, landschap en de recreatieve inrichting.  
 
De instelling van de gemeente Midden-Delfland kan gezien worden als uitvloeisel van het 
rijksbeleid en legt  een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de gemeente.  De 
vraag of de gemeente haar rol en verantwoordelijkheid op dit punt heeft waar gemaakt, 
houdt MijnPartij! al geruime tijd bezig. De veelheid aan gepubliceerde rapporten, studies, 
plannen, folders en brochures duiden echter niet op een offensief en daadkrachtig beleid, 
maar versluiert eerder het ontbreken daarvan. Het Uitvoeringsprogramma van de 
Gebiedsvisie Midden-Delfland is een stap in de goede richting. De uitvoering van de daarin 
opgenomen projecten is echter niet aan harde afspraken gebonden. Ook financiering wordt 
te weinig concreet gemaakt. Wat zich wreekt, is het ontbreken van een sturende en leidende 
rol van de gemeente. Een organisatorische voorziening bij de gemeente in de vorm van een 
Projectbureau Midden-Delfland kan hieraan een bijdrage leveren, maar die ontbreekt tot 
dusverre. 
 
De landbouw in Midden-Delfland is een belangrijk middel voor het behoud en het beheer 
van dit gebied. Boeren zetten zich in voor het onderhoud van het agrarische 
cultuurlandschap en de bescherming van natuurwaarden, zoals de weidevogels. Duurzaam 
boer blijven krijgt vorm door de aandacht voor dierenwelzijn en het toepassen van de 
zogenaamde kringlooplandbouw, wat tevens grondgebonden landbouw is met weidegang.  
De melkveehouderij is echter de dominante vorm van landbouw in Midden-Delfland en als 
’monocultuur’ kwetsbaar. Afgezien van vaak negatieve ontwikkelingen rond de melkprijs, zal 
in de nabije toekomst de structuur van de bodem en een verdere bodemdaling de toekomst 
van de melkveehouderij onzeker kunnen maken. Een dergelijk toekomstperspectief bepaalt 
echter ook de toekomst van het buitengebied van Midden-Delfland. Een aanzet tot het 
verwezenlijken van meerdere vormen van landbouw verdient aanbeveling en komt 
bovendien de diversiteit in het landschap ten goede. 
 
MijnPartij! vindt dat er door de boeren meer gekeken moet worden naar wat de klant in de 
regio nodig heeft. Het gebied Midden-Delfland is geen gebied wat voor de wereldmarkt 
produceert. 
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Meer biodiversiteit en biomassa aan insecten 
Het gaat slecht met de biodiversiteit: het Zuid-Hollandse landschap staat onder grote druk. 
De natuur gaat achteruit door vooral de intensieve landbouw, verstedelijking en de gevolgen 
van stikstofdepositie. Ook de Mest-injectie staat daarnaast al in de beklaagdenbank als 
mogelijke oorzaak van achteruitgang van de weidevogels, hier zouden we meer onderzoek 
naar willen.  Bijzondere soorten, zoals weidevogels, verdwijnen. Insecten, zoals bijen en 
vlinders sterven uit.  
Vooral buiten de natuurgebieden neemt de biodiversiteit fors af. De agrarische sector en de 
voedselketens staan daarmee voor een grote verandering die ook ingrijpende gevolgen 
heeft voor het sociaaleconomisch functioneren in de gebieden. Deze verandering kan, mits 
goed uitgevoerd, een grote bijdrage leveren aan het vergroten van de biodiversiteit en de 
biomassa aan insecten. Het draagt positief bij aan klimaatadaptatie, gezonde leefomgeving 
en circulaire economie. Ook kan het recreatieve en toeristische medegebruik een bron van 
nieuwe inkomsten zijn. 
 
Mijn Partij staat open om op enkele locaties over te stappen op akkerbouw. 
 
MijnPartij! wil  een offensiever en daadkrachtiger beleid inzake het buitengebied van 
Midden-Delfland. Met duidelijke toekomstgerichte  prioriteiten en financiële onderbouwing! 
MijnPartij! wil een meer leidende rol van de gemeente voor het beheer en behoud van het 
buitengebied van Midden-Delfland. De instelling van een Projectbureau Midden-Delfland 
draagt hieraan bij. 
MijnPartij! juicht de rol van de boeren toe bij het beheer en onderhoud van het buitengebied. 
Dit zou nog verder geïntensiveerd moeten worden op basis van redelijke vergoedingen. 
MijnPartij! is voorstander van het stimuleren van meer verscheidenheid in de agrarische 
activiteiten in het buitengebied. Uitsluitend melkveehouderij maakt het buitengebied 
kwetsbaar. 
 

3.2 Recreatie en toerisme 

Het buitengebied van Midden-Delfland is van wezenlijke betekenis voor de recreatie van de 
lokale bevolking, maar vooral ook voor de inwoners van het omringende stedelijke gebied. 
De behoefte aan recreatieve mogelijkheden bij de naburige stedelingen zal zelfs van 
doorslaggevende betekenis zijn om het buitengebied ook in de toekomst veilig te stellen. 
MijnPartij! steunt dan ook de stelling dat het buitengebied van Midden-Delfland een 
recreatiegebied met landbouw is en geen landbouwgebied met recreatie!  
Indien in de toekomst landbouwgrond nabij de dorpskernen vrij komt, zal deze dan ook een 
recreatieve en ecologische bestemming en inrichting moeten krijgen.   
 
Ook de recreatie in het buitengebied vraagt om een beleidsvisie van de gemeente. Deze 
ontbreekt en zal antwoord moeten geven op vragen als : Wat zijn de behoeften van de 
recreant? Welke voorzieningen zijn noodzakelijk? Waar te situeren? Kernpunt daarbij is dat 
het buitengebied vrij toegankelijk is en blijft en dat natuurwaarden en het landschap niet 
worden aangetast. Bijzondere aandacht hierbij vragen de voorzieningen voor senioren en 
gehandicapten.  
 



                                                                            Mijn Partij Midden-Delfland verkiezingsprogramma 2022-2026 

Bladzijde - 13 - 
 

Duidelijk is dat de recreatieve en toeristische sector van groot belang is voor de lokale 
economie van Midden-Delfland.  De gemeente moet op dit punt faciliterend optreden en 
geen bureaucratische beletselen opwerpen. 
 
In de afgelopen jaren blijkt dat toerisme op het water een steeds groter fenomeen wordt. 
Rond deze waterrecreatie ziet MijnPartij! nog mogelijkheden voor ondernemers om deze 
recreanten te faciliteren en vast te houden in plaats van alleen maar doorvaren. 
 
MijnPartij! wil een beleidsvisie en uitvoeringsprogramma voor recreatie in het buitengebied. 
MijnPartij! ziet graag combinaties tussen recreatieve voorzieningen en ondernemerschap, 
waardoor deze financieel niet afhankelijk zijn van gemeenschapsgeld. Een voorbeeld zou het 
verwezenlijken van een openluchttheater met een horecavoorziening kunnen zijn. 
MijnPartij! meent dat de mogelijkheden voor ‘bed and breakfast’, kamperen bij de boer en 
andere initiatieven, niet gehinderd moeten worden door trage vergunningsprocedures. 
MijnPartij! staat open voor een gemengd gebruik aan de Maaslandse Poort voor een meer 
haalbaar plan. 
 

3.3 Glastuinbouw 

Op verschillende locaties binnen de gemeente worden kassen met een 
glastuinbouwbestemming gebruikt voor andere bedrijvigheid. Dit wordt al vele jaren 
gedoogd door het college van B&W.  
 
De glastuinbouw aan de Molenlaan wordt door de provincie als niet-duurzaam bestempeld. 
Het huidige gemeentebeleid biedt deze ondernemers onvoldoende perspectief. Dit vraagt 
om een duurzame oplossing voor deze ondernemers. 
 
MijnPartij! pleit voor handhaving van de glastuinbouwbestemming op die plaatsen waar 
deze situaties zich voordoen. 
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4 DUURZAAMHEID 

4.1 Energiezuinigheid, energietransitie en verduurzaming bestaande gebouwenvoorraad 

Mijn Partij! is voor gasloos bouwen waar het kan. Mijn Partij! gelooft niet dat we geheel van 

het gas af gaan in 2050.  Het is vreemd als we nu in infrastructuur investeren die we over 

twintig jaar niet meer nodig hebben. Dit geld kan beter geïnvesteerd worden in duurzame 

oplossingen. De gemeente kan hier een coördinerende, faciliterende en garant stellende rol 

in krijgen. MijnPartij! ziet zelfs voor de komende jaren een voortrekkersrol voor de 

gemeente weggelegd om deze energietransitie op gang te krijgen. 

Zorg is wel dat de energietransitie onhaalbaar en onbetaalbaar is.  

Ook dient gedacht te worden aan zonnepanelen op daken. Grote windmolens passen niet in 

het landschap en kunnen in verband met het vliegveld Rotterdam-The Hague Airport niet 

gebouwd worden. Zeer kleinschalige windmolens passend in het landschap moeten mogelijk 

zijn. Denk hierbij aan de oude poldermolens, windmolens of een kleine windmolen bij een 

boerderij. 

 

MijnPartij! wil dat nieuwbouw energie neutraal gebouwd wordt. 

Ook dat er wordt uitgegaan van de spijtvrije variant voor onze inwoners. 

Goede communicatie en informatie aan inwoners over mogelijkheden en (landelijke) 

subsidies voor aanpassingen en isolatie. Een informatiepunt behoort tot de mogelijkheden. 

Ook kan de gemeente faciliteren in het mogelijk maken van kleinschalige acties zoals 

kleinschalige collectieven. 

 

4.2 Slappe Bodem  

De gemeente Midden-Delfland is gebouwd op veengrond. Door ontwatering, oxidatie van 

veen en belasting van de ondergrond is deze grond aan het zakken, met alle gevolgen van 

dien. Dit proces zal doorgaan. Dit is een probleem dat de gemeente overstijgt, maar waar 

men wel last van heeft. Eén van de partijen, waarmee samengewerkt moet worden, is het 

Hoogheemraadschap. 

 

MijnPartij! zou graag zien dat onze gemeente meedoet aan de landelijke initiatieven en 

experimenten om zakkingen en gevolgschade te beperken.  

 

4.3 Gebruik grondstoffen 

Afval is grondstof. MijnPartij! wil de inwoners actiever betrekken bij oplossingen voor onze 

huidige afvalberg. Deze berg is de laatste jaren toegenomen, terwijl de omringende 

gemeentes minder afval per inwoner produceren. Naast betere scheiding en hergebruik zal 

er ook bij de bron, winkels en producenten, aandacht moeten zijn voor het soort en de 

hoeveelheid verpakking. 

 

MijnPartij is tegen betaling voor afvoeren grofvuil om afvaltoerisme en zwerfvuil te 

voorkomen. Deze kosten zitten volgens MijnPartij! in de huidige afvalstoffenheffing.  
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4.4 Gaswinning Maasland 

De zorg die MijnPartij! hierbij heeft, richt zich vooral op de bodemdaling die zal ontstaan, 

met alle gevolgen voor het grondwater, de hoogtes van sloten en dijken. Het gaat hier in 

verhouding ook maar om een kleine gasput.  

 

Met het risico en gevolgen van bodemdaling is MijnPartij! tegen deze ontwikkeling. Ook 

gezien het feit dat we momenteel al in de transitie zitten naar een gasloos tijdperk. 
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