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Dit ging vooraf aan het hoofdlijnenakkoord

Deze coalitie staat voor een breed gedragen visie op de thema’s die in onze gemeente spelen. We realiseren 

ons dat er grote en nieuwe ontwikkelingen aankomen die tot fundamentele veranderingen gaan leiden. 

Samenwerking, verbinding, stabiliteit en continuïteit in het bestuurlijk landschap zijn onmisbaar.  

Daarom zoeken wij met de oppositie de samenwerking. 

Adviserende partijen

Wij vroegen de oppositiepartijen wat zij vinden van dit hoofdlijnenakkoord, welke thema’s zij belangrijk 

vinden en waar zij een aanvulling willen. Ook de burgemeester heeft op ons verzoek gereageerd op ons 

akkoord en advies gegeven over onderwerpen die belangrijk zijn voor de gemeente. Tot slot is dit akkoord 

ontstaan op basis van adviezen, zorgen, complimenten en tips die wij hebben gekregen in de verschillende 

contacten met inwoners van onze gemeente.

Waardering 

Wij waarderen het zeer dat de verschillende partijen zijn ingegaan op ons verzoek en danken hen voor 

hun inbreng. Waar dat past, hebben wij het akkoord aangevuld en de opmerkingen verwerkt. Deze zijn 

dus onderdeel geworden van ons akkoord. Wij hebben ervoor gekozen om dit akkoord op hoofdlijnen te 

houden. Dus ook de opmerkingen hebben we op hoofdlijnen verwerkt. Daardoor zijn niet alle opmerkingen 

1-op-1 concreet zichtbaar. Wél zijn zij nadrukkelijk onderdeel geweest bij het vormen van de (visies op de) 

thema’s, het opstellen van de tekst en het voeren van de discussies hierover. De oppositie gaf aan uit te 

zien naar de concretisering. Het college werkt de plannen verder uit in een collegewerkprogramma. 

Duurzaam vooruit!

Wij hebben met veel energie samengewerkt aan dit akkoord en danken iedereen die hieraan een bijdrage 

heeft geleverd. We kijken uit naar een duurzame samenwerking. 

Schipluiden, 24 mei 2018

Rob Zwaard, Sonja Smit en Jacob van der Eijk
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Duurzaam vooruit! 
Inleiding

Voor u ligt ons akkoord voor de periode 2018 – 2022: Duurzaam vooruit!

In dit document leest u wat onze visie is, wat onze ambities zijn en welke plannen wij op hoofdlijnen  

hebben. Wij geven vertrouwen aan het college om deze visies en ambities te vertalen naar een college-

werkprogramma met concrete plannen. 

Betrokkenheid vanuit de samenleving is voor ons erg belangrijk. Daarom hebben wij ook de andere  

politieke partijen gevraagd hoe zij over onze plannen denken. Hun opmerkingen, aanscherpingen en  

aanvullingen hebben wij – waar dat kon – in dit akkoord verwerkt. 

Dit is Midden-Delfland

Op steenworp afstand van Den Haag en Rotterdam ligt een gemeenschap waar landschap en natuur  

de boventoon voeren. Waar kwaliteit van leven, rust en ruimte de norm zijn. Waar mensen elkaar kennen 

en helpen. Dat is Midden-Delfland. 

Inwoners en ondernemers pakken er het initiatief en geven de dorpen en buurtschappen hun identiteit. 

Het verenigingsleven bruist met de inzet van veel vrijwilligers. Scholen bieden kinderen eigentijds onderwijs. 

Duurzame land- en tuinbouw en recreërende bezoekers brengen de gemeenschap economische kracht. 

De missie van de gemeente Midden-Delfland is om het groene landschap met de stedelijke omgeving te 

verbinden. En om samen met de gemeenschap aan een betere kwaliteit van leven te werken. De inzet van 

CDA, OGP en VVD is erop gericht om Midden-Delfland te ontwikkelen, te beschermen en door te geven 

aan volgende generaties.

Wat kunt u van ons verwachten?

De komende vier jaar zetten wij ons in om de goede initiatieven die er zijn te versterken en waar mogelijk 

te versnellen. Iedereen hoort erbij. Daarom helpen wij mensen die niet op eigen benen kunnen staan. 

Jongeren krijgen kansen om zich in veiligheid te ontwikkelen. We zorgen voor een aanbod van zorg dat 

ouderen in staat stelt om langer zelfstandig te wonen.

Betrokkenheid bij onze inwoners staat centraal.

Wij stimuleren samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Agrarische bedrijven vormen 

ons authentieke landschap. Een landschap dat natuur, cultuur en ontspanning biedt voor de inwoners van 

onze gemeente en de omliggende steden. 

Kwaliteitsbewustzijn staat centraal in de Cittaslow Midden-Delfland. Dit wereldwijde keurmerk wordt toege-

kend aan gastvrije gemeenten die een duurzame samenleving nastreven. Om het Cittaslow-gedachtegoed 

nog beter onder de aandacht te krijgen, zetten we extra in op die gebieden waar we de meest zichtbare 

resultaten kunnen verwachten. Primair richten wij ons op intensivering van de relatie tussen stad en land, 

duurzaamheid, gastvrijheid en het bevorderen van korte ketens (lokale en regionale verkoop van lokale 

producten). Zo geven we verdere invulling aan ons Bijzonder Provinciaal Landschap. Ook blijven we onze 

dorpen verder ontwikkelen om te zorgen dat ze vitaal zijn en blijven.

De gemeente heeft de komende jaren een flink aantal uitdagingen. De omgevingswet en de verder gaande 

digitalisering zijn bekende. Maar ook de transities op het gebied van duurzaamheid & energie, circulaire 

economie en klimaatadaptatie, hebben grote impact.
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Zo gaan we dat doen

Inwoners en organisaties hielpen de gemeente om de visies Midden-Delfland® 2025 en Behoud door 

ontwikkeling op te stellen. Deze visies bepalen de koers van de gemeente. 

De identiteit van de dorpen, kwaliteit van het landschap en een goede dienstverlening aan inwoners staan 

hierbij centraal. Wij gaan hiermee graag verder. De thema’s die daar onderdeel van uitmaken, maken ook 

onderdeel uit van dit akkoord. 

Wij hebben dit hoofdlijnenakkoord verder uitgewerkt aan de hand van de volgende thema’s:

1 Landschap

2 Duurzaamheid

3 Inwoners

4 Ontwikkeling

5 Dienstverlening

Per thema leest u onze visie, onze uitgangspunten en de opdracht die wij meegeven aan het college  

van burgemeester en wethouders. 
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1 Landschap
Onze visie

Het grote veenweidegebied van Midden-Delfland brengt mens en dier veel goeds. Onze inwoners én 

inwoners uit de stedelijke omgeving kunnen er genieten van rust, ruimte en recreatie. Koeien grazen 

er hun magen vol en weidevogels breiden er hun populatie uit. De gemeente heeft de opdracht deze 

groene long in de Randstad in topconditie te houden. Om dit te bereiken, faciliteren wij de recreatief-

toeristische ondernemers en beschermen wij de biodiversiteit in de natuur. Ook ondersteunen we 

veehouders die hun bedrijf met respect voor de natuur doorontwikkelen en zichzelf onafhankelijk 

maken van overheidssubsidies. 

Onze uitgangspunten

Kwaliteit van leven 

Midden-Delfland heeft een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Wij willen graag dat het dorpse karakter 

blijft en dat inwoners kunnen blijven genieten van de ruimte, de rust en de recreatie die onze gemeente 

te bieden heeft. Daar zetten wij ons voor in. We zetten het gebied niet op slot. Vitaliteit in de dorpen en 

kansen voor jongeren op de woningmarkt zijn essentieel om de gemeente ‘levend’ te houden.

Landschap en agrarisch ondernemen

Agrarische ondernemers zijn essentieel voor het behoud en de ontwikkeling van ons cultuurhistorisch 

veenweidelandschap. Wij investeren in agrarische bedrijfsvoering via het innovatieprogramma 

MiddeninDelfland (MIND) met kennissessies en netwerkbijeenkomsten. Agrarische bedrijven die zich 

inzetten voor de kwaliteit van het landschap, leveren een dienst aan onze samenleving. We vinden het 

logisch dat producten van deze bedrijven – ook als het maatschappelijke diensten zijn – betaald worden. 

Hoewel we daarin terughoudend zijn, zien we wel een rol voor de overheid als de markt hierin niet voorziet. 

Agrarische bedrijven die willen uitbreiden, kunnen op onze medewerking rekenen. Dat geldt ook voor 

ondernemers die een agrarisch bedrijf willen overnemen. (Her-)gebruik van bestaande gebouwen heeft onze 

voorkeur boven de ontwikkeling van nieuwe. Bij uitbreidingswensen letten we scherp op een zorgvuldige 

inpassing in het Midden-Delflandse landschap. Agrarische gebouwen die vrijkomen, worden gebruikt voor 

een agrarisch doel. Is dat niet mogelijk? Dan is herbestemming van de bestaande agrarische bebouwing 

(eventueel met herbouw of renovatie) een goed alternatief. We staan open voor tijdgebonden maatwerk als 

een permanente wijziging van de bestemming niet mogelijk is. Natuurlijk moet het gebruik wél aansluiten 

bij de omgeving. 

Midden-Delfland in de regio

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft een grote woonopgave. Dit heeft ook invloed op 

Midden-Delfland. De bijdrage van Midden-Delfland aan de woonopgave in de regio is qua woningbouw 

beperkt. Wél kan Midden-Delfland binnen deze opgave compensatie en een helpende hand bieden met 

(met name) water en recreatie. 

Daarnaast is het belangrijk dat Midden-Delfland in de regio een belangrijke rol blijft vervullen op het gebied 

van de ‘groene’ agenda. Innovatief, aantrekkelijk en energieneutraal zijn daarbij kernwoorden. De polder 

blijft uitnodigend en ‘de koe in de wei’ is daarbij het uitgangspunt. Het Midden-Delflands groen biedt  

de steden landschappelijke kwaliteit. In deze periode continueren wij de daarvoor benodigde capaciteit. 

Als het takenpakket regionaal toeneemt, willen wij deze trekkersrol blijven vervullen met bijbehorende inzet. 
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Onze opdracht aan het college

–  Behoud en ontwikkel het open en groene landschap van Midden-Delfland in verbinding met de  

stedelijke omgeving.

–  De missie en waarden van Midden-Delfland zijn leidend bij de op te stellen verplichte integrale 

gemeentelijke Omgevingsvisie. 

–  Voer de projecten en activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma Midden-Delfland® 2025 verder uit.

–  Werk, in samenspraak met omliggende gemeenten, een plan uit voor de regionale water- en recreatie-

opgave. Uitgangspunten zijn een goede inpassing in het landschap en dubbel grondgebruik. Dat betekent 

waar mogelijk dat de grond voor meer dan één doel wordt gebruikt. Bijvoorbeeld het landschap kan 

zowel worden gebruikt voor bedrijfsuitoefening, als ook voor bijvoorbeeld waterberging wanneer  

dat nodig is.

–  Zet het project Duurzaam Boer Blijven voort. Zo blijft de agrarische sector gezond en levert ze haar  

bijdrage aan de mondiale klimaatdoelstellingen.

–  Deze coalitieperiode eindigt in 2022. Dan zal het plan van aanpak klaar zijn om de visie op  

Midden-Delfland opnieuw met inwoners en organisaties tegen het licht te houden en te vertalen naar 

speerpunten. 
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2 Duurzaamheid
Onze visie

Midden-Delfland behoort al jaren tot de top van duurzaamste gemeenten in Nederland. Die plek 

willen we behouden. De filosofie van Cittaslow is hierbij ondersteunend, de definitie van de 

VN-commissie Brundtland leidend. Bij een duurzame ontwikkeling moet sprake zijn van een ideaal 

evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Dat is ons uitgangspunt. 

Onze uitgangspunten

Energie 

De Energievisie Midden-Delfland 1 vormt het uitgangspunt van ons duurzaamheidsbeleid. Midden-Delfland 

pakt haar verantwoordelijkheid en loopt voorop als het gaat om de vermindering van grondstof- en energie-

verbruik. De mogelijkheden om invulling te geven aan de duurzame ambities van Midden-Delfland nemen 

snel toe. De komende periode onderzoekt de gemeente op welke wijze we de behoefte aan grondstof  

en energie kunnen verminderen. Voor de invulling van de resterende behoefte zoeken we duurzame 

oplossingen. 

Nieuwbouw staan we alleen toe als de woningen duurzaam worden gebouwd. Energieneutraal bouwen 

vinden wij niet voldoende. Energie-efficiëncy en footprint zijn relevanter. Wij ondersteunen inwoners bij 

het verduurzamen van hun bestaande woningen en faciliteren graag duurzame initiatieven, bijvoorbeeld met 

het delen van onze kennis en de inzet van ons netwerk. Optimaal gebruik van faciliteiten is nog duurzamer 

dan duurzaam bouwen. Wij verkennen de mogelijkheden om onze gemeentelijke gebouwen beter  

te benutten. 

Natuur en Milieu

Wij verwachten dat gemeente, ondernemers en inwoners allemaal hun verantwoordelijkheid nemen als 

het gaat om de bescherming van de natuur en het milieu. Veel bedrijven in Midden-Delfland ondernemen 

op duurzame wijze. De gemeente legt dan ook geen extra milieuregels op. Wel pakken wij milieuvervuiling 

daadkrachtig aan. 

Klimaat

Verandering van het klimaat zorgt voor extreme weersomstandigheden zoals wateroverlast of juist langdurige 

droogte. Wij voorkomen of verminderen deze gevolgen met aanpassingen in de openbare ruimte ofwel  

klimaatadaptatie. Zo behouden we een goed leefklimaat in Midden-Delfland.

Onze opdracht aan het college

–  Actualiseer het plan van aanpak van de Energievisie Midden-Delfland met een breder scala aan  

concrete maatregelen. 

–  Participeer in experimenten en pilots op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld door de aansluiting 

te zoeken bij regionale initiatieven of kennisinstellingen als Innovatiepact Greenport West-Holland en 

innovation quarter. 

–  Wees klimaatadaptief en zet in op zowel bestaande als (experimenten met) innovatieve oplossingen.

–  Bekijk of gemeentelijke gebouwen multifunctioneler kunnen worden benut. Betrek hierbij ook relevante 

andere (verenigings-)gebouwen.

–  Verken de mogelijkheden van een (financiële) prikkel waarmee particuliere woningeigenaren hun 

(bestaande) woningen energieneutraal (of CO2-armer) kunnen maken. 

–  Onderzoek de CO2-belasting en het energieverbruik van onze eigen organisatie en geef aan waar  

verbeteringen mogelijk zijn. 

–  Stimuleer het gebruik van duurzame energiebronnen. Faciliteer de installatie van zonnepanelen op grote 

daken van bijvoorbeeld schuren, stallen en loodsen. Ondersteun initiatieven om een energiecoöperatie 

te starten. Onderzoek ook andere duurzame opties voor energieopwekking, zoals het gebruik van 

oppervlaktewater als energiebron, geothermie en een regionale samenwerking gericht op de realisatie 

van een warmtenet.

1 Van november 2016
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3 Inwoners
Onze visie

Aandacht voor elkaar verbindt en versterkt. Daarom koestert de gemeente het enorme netwerk van 

vrijwilligers en mantelzorgers dat in de dorpen uiteenlopende welzijnsactiviteiten organiseert.  

Ook coördineert zij de zorg aan inwoners die van ondersteuning afhankelijk zijn, bijvoorbeeld met 

sociale voorzieningen en een inspirerende buitenruimte. Daarbij streeft de gemeente ernaar dat 

inwoners controle over hun eigen leven houden. Het benutten van de sterke sociale cohesie past bij 

de visie, cultuur en identiteit van onze gemeente. Het vormt het hart van de filosofie van Cittaslow.

Onze uitgangspunten

Verbindende activiteiten

Cultuur en sport verbinden. In Midden-Delfland is een sterke sociale cohesie. De vele activiteiten, initiatieven 

en evenementen die worden georganiseerd, zorgen voor verbinding. De gemeente (onder-)steunt deze 

initiatieven. Wij willen daarom ook graag nieuwe inwoners stimuleren om deel te nemen aan het verenigings-

leven om op deze manier bij te dragen aan de vitaliteit van de dorpen.

Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten. Investeren in 

sport is daarmee ook een investering in de toekomst. De gemeente wil daarom dat sporten voor iedereen 

toegankelijk is. Ook voor ouderen blijft de gemeente activiteiten organiseren, we trekken de goede lijn 

hierin door. 

We zetten in op een actieve samenleving: ‘Iedereen in Midden-Delfland werkt, werkt mee of werkt aan.’ 

We activeren onze inwoners om vlot en nuttig mee te doen in de maatschappij.

Onze gemeente heeft meer dan de gevraagde doelstelling statushouders opgevangen. Deze gastvrijheid 

zetten we door bij het verder integreren van nieuwe inwoners in de samenleving.

Zorg 

Ons uitgangspunt voor goede zorg is het bieden van een plus. Maatwerk dat verder gaat dan het aanpassen 

van het product op de ontvanger. We kijken echt naar de mens achter het vraagstuk. De zorg blijft zo dicht 

mogelijk bij de burger, in hun eigen straat of in ieder geval in de buurt. De verantwoordelijkheid van de 

zorg ligt bestuurlijk bij de gemeente en in praktische zin bij professionals en personen die dichtbij hen staan. 

Daarnaast continueren we het ruime zorgaanbod om zoveel mogelijk door te groeien naar zorgneutrale 

dorpen. 

We investeren in werk en preventie om er voor te zorgen dat mensen waar mogelijk zelfstandig in  

de samenleving participeren. 

Aandacht 

Veel inwoners in onze gemeente zijn betrokken bij elkaar en hun omgeving en zetten zich actief in.  

Met de meeste mensen gaat het gelukkig vaak ‘gewoon’ goed. 

Wij hebben oog voor inwoners met wie het niet goed gaat. Bijvoorbeeld mensen die te kampen hebben 

met schulden, verslavingsproblematiek of mishandeling. Ook in onze gemeente zijn er mensen eenzaam 

of ervaren door laaggeletterdheid drempels in hun omgeving. Dit is problematiek waar landelijk aandacht 

voor is en ook bij ons lokaal speelt. Het huidige beleid zetten wij daarom onverminderd door. 

Vaak is er geen sprake van één probleem, maar van gecombineerde problematiek. Daarom zetten wij in 

op verbindingen tussen de verschillende domeinen, zodat aandacht waar nodig zo snel en eenvoudig 

mogelijk gegeven kan worden. We verbinden bijvoorbeeld zorg, onderwijs en de arbeidsmarkt, en zorg en 

veiligheid om dit mogelijk te maken. 

Juist in een sociale en economisch gezonde en sterke gemeente als Midden-Delfland, moeten we hier 

aandacht aan besteden. 



9 Midden-Delfland Hoofdlijnenakkoord 2018 – 2022 Duurzaam vooruit!

Jongeren & onderwijs 

We vinden het van belang dat we vroegtijdig jeugdproblematiek kunnen signaleren. Van schooluitval, 

gebruik en misbruik van alcohol tot zorgvragen. Dus ook hier focussen we ons op preventie. Dit doen we 

samen met organisaties en verenigingen die betrokken zijn bij de jeugd. Onze aanpak is: ‘Licht waar het 

kan en zwaar wanneer het moet’.

Wij vinden het belangrijk dat blijvend aandacht is voor een aantal thema’s. Zo vinden wij het van belang 

dat onze jeugd passie heeft voor ons gebied. 

Wij willen werk maken van een samenleving die inclusief is en niemand uitsluit. Daarom stimuleren wij 

onze jeugd waar nodig om respectvol om te gaan met anderen. Concreet betekent dat het accepteren van 

minderheden en mensen met een andere mening, seksuele voorkeur, geslacht, kleur, afkomst of geloof. 

Samen vormgeven

Onze visie op de vitale dorpen (behoud door ontwikkeling) herijken we deze raadsperiode. De ontwikke-

lingen in de samenleving gaan snel. We hebben behoefte om per kern te bekijken waar we nu staan en 

waar we de komende twintig jaar op gaan inzetten.

We zien in de samenleving dat mensen zelf meer invulling willen geven aan de manier waarop zij wonen. 

De wooncoöperatie en CPO zijn voorbeelden waarbij gelijkgezinden, ouderen of mensen in sociale huur-

woningen het beheer of eigendom willen overnemen of gezamenlijk een zelfbouwproject starten. Wij staan 

open voor deze ontwikkelingen. We helpen de initiatiefnemers hun idee te realiseren door kennis te delen 

en hen voorbeelden van anderen te laten zien. De pilot Tiny Houses aan de Woudselaan past in deze  

ontwikkeling. Wij hopen dat in deze raadsperiode de huizen gerealiseerd zijn, zodat wij kunnen bekijken 

of dit past bij Midden-Delfland.

Inspirerende buitenruimte

Inspirerende buitenruimte draagt bij aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Groen in de kernen en  

in de wijken is belangrijk voor de kwaliteit van de buitenruimte. Niet overal is plek om te vergroenen, wel 

denken wij dat er meer mogelijk is. Daar waar ontwikkelingen nog worden gestart, willen we meer aandacht 

voor ook ‘klein groen’. Daar waar groen aanwezig is, zetten we in op goed onderhoud zodat we het kunnen 

behouden. En daar waar eigenlijk weinig mogelijkheden lijken, willen we onderzoeken wat er wel kan.  

Wij staan ervoor open om snippergroen te verkopen, maar alleen als er geen noodzaak is om op die plek 

openbaar groen te bieden.

Veiligheid 

Midden-Delfland is een veilige gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren. Inwoners moeten 

zich ook veilig voelen in hun huis, hun buurt en in de gemeente. Wij zetten ons in om de samenwerking 

tussen de disciplines en partijen goed en daar waar mogelijk beter te laten verlopen. Zodat signalen tijdig 

en adequaat worden opgepakt en de veiligheid en het veiligheidsgevoel minimaal op het huidige niveau 

blijven.

Onze opdracht aan het college

Om op het gebied van zorg een plus te bieden, hebben we verschillende opdrachten voor het college:

–  Er zijn benchmarkonderzoeken op het gebied van het sociaal domein. We willen voor wat betreft de 

uitkomsten van Midden-Delfland een positieve ontwikkeling zien.

–  Vind een oplossing voor het continueren van steun bij de overgang van jeugd (18-) naar volwassen 

worden (18+) voor personen die dit nodig hebben.

–  We willen dat iedere cliënt gewezen wordt op het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. 

–  Onderzoek hoe we kunnen doorgroeien naar zorgneutrale dorpen waar binnen het eigen dorp in  

de zorgvraag wordt voorzien. 

–  Breng in kaart welke problemen in de dorpen extra aandacht verdienen. 

–  Overleg met het primair onderwijs om te kijken hoe we samen met hen aandacht kunnen geven aan 

passie voor het gebied en respect voor je medemens.

–  Ga in gesprek met het primair onderwijs om te inventariseren op welke andere manieren dan financiële 

de scholen ondersteund kunnen worden.

Daarnaast willen we de vitaliteit in de kernen bevorderen. Samen met partners zoals de provincie bekijken 

we welke goede voorbeelden en ideeën er al zijn op dit gebied. 
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4 Ontwikkeling
Onze visie op economie

Veehouderij en agrarisch aanverwante bedrijven zijn economische pijlers voor het landschap die 

zich door innovatie op een duurzame toekomst richten. Midden-Delfland staat in de top tien van 

grootste tuinbouwgemeenten in Nederland. Veel inwoners zijn werkzaam in de glastuinbouw, die 

profiteert van de kracht van de Greenport Westland-Oostland. In de tuinbouw stuurt de gemeente 

op duurzame innovatie en behoud van teeltoppervlakte.

De samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, TU Delft en het Lentiz College  

biedt kansen voor lokale bedrijven. Zo kunnen kennisinstellingen hun innovatieve oplossingen in 

Midden-Delfland beproeven. Met bedrijventerrein Harnaschpolder zet de gemeente in op vergroting 

van de werkgelegenheid. Ook wil ze dat elk dorp in de dagelijkse levensbehoeften kan voorzien. 

Samen met ondernemers werkt de gemeente aan een aantrekkelijk ondernemersklimaat.

Onze uitgangspunten voor economie

Passend in het landschap

De grondgebonden veehouderij blijft ons speerpunt. Deze ondernemers zijn de hoeders van ons landschap. 

Op basis van het uitvoeringsprogramma 2015 – 2025 blijven wij hen waar mogelijk helpen, om zo het  

landschap open en groen te houden. Midden-Delfland biedt recreatieve mogelijkheden die passen bij ons 

landschap en die onderscheidend zijn van de bebouwde omgeving. Onderscheidende kenmerken zijn  

de natuur en het open landschap.

Circulaire economie

Samen met onze partner Avalex blijven we inzetten op hoogwaardig hergebruik van al het materiaal waar 

de huidige eigenaar van af wil. Wij willen ons hiervoor extra inspannen en daarmee de circulaire economie 

bevorderen. Want afval bestaat niet.

Versterken van de hippische sport

Het idee om de hippische sport in Midden-Delfland te versterken, spreekt ons aan. Wij willen graag  

meewerken om dit, goed ingepast, binnen onze gemeente mogelijk te maken.

Op de locatie naast Lentiz in Maasland wil een consortium een hippisch kenniscentrum ontwikkelen.  

De locatie is uitdagend vanwege het verkeer en de ruimtelijke inpassing, zeker bij eventuele groei van  

het kenniscentrum. Het karakter van een opleidingscentrum versterkt de regionale functie van Lentiz.  

Een grootschalige ontwikkeling en faciliteiten voor evenementen passen niet bij de locatie in Maasland.  

In de uitwerking van het plan wordt de exacte locatie binnen een groter plangebied verder bepaald.  

Het mag de wens om op dezelfde locatie een wezenlijk aantal woningen te bouwen niet blokkeren.

Recreatieve entree Maasland

De gemeente heeft het terrein van de voormalige kistenfabriek in bezit. Daarmee zijn we in de positie om 

samen met gegadigden plannen te ontwikkelen voor een recreatieve ontwikkeling van dit gebied. Niet alleen 

de recreatieve functie is hierbij relevant, ook het effect qua uitstraling op de entree van Maasland. We willen 

ontwikkelen van ‘een verkeersknooppunt’ naar ‘een recreatieve entree met uitstraling’. Het tempo wordt 

bepaald door de samenwerkingspartners. Wij zullen waar mogelijk de snelheid bevorderen. Ons primaire 

belang is dat de eindsituatie recreatief, aantrekkelijk en passend is.

Streekproducten

We stimuleren korte, lokale of regionale voedselketens binnen onze mogelijkheden. Het vereenvoudigen 

van de mogelijkheid om eigen producten te verkopen op de eigen locatie of op een verzamelpunt is hier 

een voorbeeld van. 

Participatie

We bevorderen dat al onze inwoners die kunnen werken ook daadwerkelijk aan het werk zijn. Wij vinden 

het belangrijk dat de gemeente het goede voorbeeld geeft en zelf als werkgever mensen in dienst neemt 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
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Onze opdracht aan het college

–  Nederland wil in 2050 een circulaire economie bereikt hebben. Onderzoek welke bijdrage wij kunnen 

leveren om onze economie circulair te maken. Sluit hierbij wel aan op de regionale Roadmap Next 

Economy en de uitwerking van de RNE Greenport.

–  Breng de stromen van afvalstoffen (= grondstoffen) in onze gemeente in kaart en onderzoek in 

samenwerking met het bedrijfsleven naar mogelijkheden om deze grondstoffen zo effectief en  

hoogwaardig mogelijk te hergebruiken.

–  Maak een apart aandachtspunt van de (agrarische) ondernemers en het gebied dat wij als gemeente 

bezitten. De beheersvorm voor beheer en onderhoud stellen we in deze coalitieperiode vast. Hierbij 

nemen we de mogelijkheden mee om restproducten uit het landschap te benutten door ondernemers. 

–  Zet er stevig op in dat bedrijven in de gemeente arbeidspotentieel benutten van kansarmere groepen. 

Neem goede voorbeelden van andere (Cittaslow-) gemeenten over als ze kansrijk zijn. Denk bijvoorbeeld 

aan het uitbesteden aan ondernemers.

–  De gemeente neemt ook zelf als werkgever mensen met een arbeidsbeperking of migrantenachtergrond 

in dienst. De doelstelling zetten we op 150% van de (beoogde) nationale opdracht.

–  Pas het criterium toe van 5% social return bij aanbesteding.

–  Werk mee aan de promotie van gezonde, eerlijke streekproducten. Zelf kopen wij ook deze producten, 

waarbij wij bij voorkeur lokale ondernemers inschakelen.

–  Neem bij voorkeur producten af bij lokale ondernemers die onze doelstellingen onderschrijven.  

Een indicatie hiervan is het Cittaslow-supporterschap. 

Onze visie op dorpsontwikkeling

We zetten het proces van revitalisering in de drie dorpen voort. Om de dorpen vitaal te houden,  

is het noodzakelijk dat onze jongeren kans maken op de lokale woningmarkt. 

Er zijn plannen voor de ontwikkeling van de centra en voor uitbreiding van de woningvoorraad.  

Bij alle plannen heeft cultuurhistorie en duurzaamheid volle aandacht.

Onze uitgangspunten voor dorpsontwikkeling

Jongeren

We willen een uitbreiding en versnelling van de woningbouw, gericht op starters en doorstroming. 

Doorstroming van ‘empty nesters’ vergroot de kansen van senioren om langer zelfstandiger te blijven én 

geeft kansen voor starters.

Den Hoorn

Het centrumplan Den Hoorn wordt in deze raadsperiode uitgevoerd. Van belang is dat extra aandacht 

wordt gegeven aan de omgevingskwaliteit, de (verkeers-) veiligheid en het parkeren.

Maasland

Voor het centrum van Maasland is de door de raad vastgestelde ontwikkelingsrichting (het ‘kralensnoer’) 

het uitgangspunt. De huidige wijze van participatie voor de invulling daarvan zetten we voort. Er spelen 

verschillende opgaven in het dorp, zoals de toekomst van de Brandweerkazerne, de huisvesting van  

verenigingen, de invulling van locaties voor de Gereformeerde kerk / Magneet, de Kistenfabriek en de 

Hofsingel. Om te zorgen dat we een integraal beeld kunnen vormen, is ruimtelijke en programmatische 

afstemming nodig. Wij verwachten een revitalisering en kwalitatieve verbetering die het gehele dorp  

ten goede komt.

Schipluiden

Rond de kasteellocatie in het centrum van Schipluiden is de in 2016 vastgestelde structuurvisie leidend. 

We ondersteunen particuliere bouwinitiatieven. Ook werken wij mee aan onderzoek voor de invulling van 

de kasteellocatie, de uitbreiding van het trammuseum en de herinrichting van de openbare ruimte.
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Onze opdracht aan het college

–  Het centrumplan voor Den Hoorn uitvoeren zoals vastgelegd in het bestemmingsplan. Tegelijk extra 

aandacht besteden aan de omgevingskwaliteit, de (verkeers-) veiligheid en het parkeren.

–  Stel voor de centrumontwikkeling Maasland een overkoepelend ‘masterplan’ op, zodat er een  

samenhangend en in Maasland passend geheel ontstaat. Voer dit plan gefaseerd uit. 

–  De woningbouwlocaties De Kreek, Keenenburg V fase 2 (inclusief Johannahoeve) en Zuidrand 

Schipluiden uitvoeren. 

Onze visie op verkeer

Midden-Delfland ligt tussen dichtbevolkt stedelijk gebied. De vervoersbehoefte in dit stedelijk 

gebied is groot en de druk zal toenemen om op ons grondgebied vervoer te faciliteren. 

Midden-Delfland stelt aan ontwikkelingen op dit gebied dezelfde eisen aan duurzaamheid als  

bij het lokale beleid. Midden-Delfland onderzoekt daarnaast of er mogelijkheden zijn om het  

autoverkeer terug te dringen en sluipverkeer tegen te gaan. 

Onze uitgangspunten voor verkeer 

Ook voor vervoer hanteren we het principe dat eerst de afname van de behoefte onderzocht moet worden. 

Daarna volgt het zo duurzaam en passend mogelijk realiseren van de benodigde vervoersmogelijkheden. 

Bij het inrichten van straten en wijken nemen we de verkeersveiligheid standaard mee. We willen de  

verkeersveiligheid bevorderen. Dit bereiken we door fysieke maatregelen te treffen en door informatie te 

geven waardoor het bewustzijn vergroot. We stimuleren het gebruik van de fiets als vervoermiddel voor 

kleine afstanden.

Een goede infrastructuur is van levensbelang voor de gemeentelijke economie. Goede bereikbaarheid is 

één van de kerntaken van de gemeente. Sluipverkeer moet in Midden-Delfland juist worden tegengegaan. 

De dorpskernen mogen niet worden belast met doorgaand verkeer. Dit komt in de dorpskernen de leefbaar-

heid qua veiligheid en milieu ten goede. De verkeersstromen vanuit Maassluis naar de A20 zijn jarenlang 

via het dorp Maasland geleid. De verkeersdruk bij de entree van Maasland is nu te groot. 

Maasland moet worden gevrijwaard van deze verkeersdruk. Daarom maken wij de komende raadsperiode 

met Maassluis hierover toekomstbestendige afspraken. Uiteraard is hierbij ook een rol voor de MRDH,  

provincie en Rijkswaterstaat weggelegd. We verwachten in de eerste helft van deze raadsperiode  

gezamenlijke afspraken met Maassluis te maken. 

Ontsluitingsweg

De N468 is een belangrijke weg voor de daaraan gevestigde agrarische ondernemers en daarmee voor  

het voortbestaan van Midden-Delfland. Daarom moet de belastbaarheid van de weg omhoog. De weg moet 

het karakter krijgen van een lokale ontsluitingsweg, in plaats van een regionale verbindingsweg.  

Binnen draaglijke voorwaarden zijn wij bereid hierin een rol te vervullen.
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Onze opdracht aan het college

–  Adviseer de raad over de overname van de N468. Breng hierbij de beheer- en onderhoudslasten op  

de lange termijn in beeld. De jaarlijkse last moet voor de gemeente beheersbaar zijn. De overheveling 

van het budget dat verbonden is aan de overname van de weg, draagt hieraan bij. 

–  Adviseer de raad over de mogelijkheden om het doorgaand verkeer te weren uit de dorpskernen. 

Inwoners moeten wel gemakkelijk met de auto bij hun woningen kunnen (blijven) komen en daar 

kunnen parkeren.

–  Doe in samenwerking met de MRDH en de provincie minstens één pilot om de ontsluiting naar  

hoogwaardig openbaar vervoer te faciliteren. Deze zogenoemde ‘last mile’ is voor de ontsluiting van 

ons gebied relevant. Daarnaast is onze gemeente door onze schaalgrootte uitermate geschikt voor  

een pilot.

–  Onderzoek de verkeersbewegingen en het parkeren in de dorpen.

–  Maak een plan voor het verkeersveiliger maken van ‘de slinger’ tussen de Woudse weg en  

de Hoornseweg.

–  Kom in de eerste twee jaar van de raadsperiode met betrokken partijen, met name Maassluis, tot  

een gezamenlijk plan van aanpak voor de ontsluiting van Maassluis op de A20. Zijn na twee jaar geen 

concrete plannen vastgesteld, dan verwacht de raad een oplossing gericht op Maasland.
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5 Dienstverlening
Onze visie

Inwoners en bedrijven die een vraag hebben of initiatief hebben ontwikkeld, kunnen rekenen op een 

positieve grondhouding. Het uitgangspunt is ‘ja, tenzij’. Om inwoners bij besluitvorming te blijven 

betrekken informeert de gemeente hen actief over voornemens en besluiten. Naast communicatie  

is ook participatie een belangrijk instrument. De gemeente betrekt inwoners, ondernemers,  

maatschappelijke organisaties en andere overheden bij de voorbereiding op besluitvorming, zoals 

bij de visie Midden-Delfland® 2025 in 2005 en Behoud door ontwikkeling in 2007. Alleen met een 

actieve gemeenschap kan de gemeente vanuit de filosofie van Cittaslow de zorg voor inwoners en 

landschap goed uitvoeren. 

Gastvrijheid is een van de belangrijke pijlers van Cittaslow en is dus uitgangspunt voor alle vormen 

van dienstverlening. Aandacht voor elkaar verbindt en versterkt. 

Onze uitgangspunten

Persoonlijke dienstverlening 

De gemeente staat voor een goede, correcte en persoonlijke benadering. Wij organiseren de dienstverlening 

dichtbij. 

Dat betekent dat inwoners onder meer via de digitale snelwegen zoals e-mail, website, social media en 

whatsapp waar en wanneer zij maar willen contact met de gemeente leggen. Wij zetten daarom in op een 

maximaal online aanbod en goede vindbaarheid en beschikbaarheid van de digitale kanalen. Wie niet 

online is, kan of wil, gebruikt de vertrouwde balie, telefoon of post. Deze blijven naast elkaar bestaan.

Aanspreekbaar 

Een goede dienstverlening staat dichtbij de inwoner en ondernemer en is dus een opgave van het lokaal 

bestuur. Daarbij hoort een herkenbare sociale en fysieke omgeving en bestuurders en ambtenaren die 

aanspreekbaar zijn. Wij verwachten dan ook dat zowel bestuurders als ambtenaren zichtbaar zijn en  

‘naar buiten’ gaan om daar goede ideeën, zorgen, klachten en complimenten op te halen en te delen.

Veilig digitaal

Een goed functionerende gemeente past zich aan aan de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. 

De toenemende digitalisering biedt ook mogelijkheden voor betere dienstverlening. Dit kan soms op 

gespannen voet komen te staan met beveiliging van informatie en privacy. De wetgever vraagt hiervoor 

steeds meer aandacht. Het enerzijds veilig beheren van informatie én anderzijds informatie benutten voor 

betere dienstverlening, is een van de vraagstukken waar we de komende periode nadrukkelijk voor komen 

te staan.

Gastvrijheid

Dienstverlening gebeurt op drie niveaus. De 1-op-1 dienstverlening (transactionele dienstverlening, denk 

aan een paspoort of bouwvergunning), de algemene dienstverlening in het beheer van de buitenruimte 

(collectieve dienstverlening, denk aan beheer openbaar groen of wegen) en de opgavengestuurde dienst-

verlening (ontwikkelingsprojecten, nieuwe omgevingswet en participatie). 

Een van de leidende principes is dat aandacht voor elkaar verbindt en versterkt. Het creëren van een  

welkome cultuur is daarom essentieel voor alle vormen van dienstverlening. Van belang is dat een ieder 

die ‘diensten verleent’ binnen de gemeente het geheel ziet en weet dat hij of zij daar onderdeel van  

uitmaakt. En ook dat diegene zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Tot slot vinden wij het van belang 

dat de dialoog op de goede manier wordt gevoerd. 
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Participatie

Wij blijven werken met de participatieladder. Dit betekent dat wij de inwoners actief betrekken bij  

aanpassingen in de wijk. Dit betekent ook dat wij belangengroepen of doelgroepen actief betrekken bij 

het formuleren van beleid. Initiatieven vanuit de samenleving treden we positief tegemoet. De logica van 

inwoners, ondernemers en instellingen is een belangrijk uitgangspunt in de relatie. De gemeente stelt zich 

meer als partner op en daarbij hoort het goede gesprek waarin wordt meegedacht over oplossingen die 

passen bij de specifieke situatie van een individu, het gezin, de wijk of de instelling. De afgelopen periode 

heeft de gemeente veel aandacht besteed aan participatie. Wij zijn van mening dat verdere ontwikkeling 

mogelijk is door aan het begin beter te communiceren welke rol de betrokken partijen hebben. Dat voorkomt 

teleurstelling tijdens het proces. 

Onze opdracht aan het college 

–  Bij iedere vorm van participatie wordt nadrukkelijk aangegeven wie welke rol heeft in het participatie-

proces en ook hoe partijen over de resultaten van de participatie worden geïnformeerd. 

–  Wij verwachten dat het college zichtbaar en aanspreekbaar is in de dorpen. De vorm waarin dat 

gebeurt, bepaalt het college per dorp.

–  Blijf inzetten op de bekendheid en toegankelijkheid van het meldpunt buitenruimte.

–  De normen voor het oplossen van meldingen bij het meldpunt buitenruimte worden gehaald. 

–  We verwachten dat het college de klanttevredenheid meet op een manier die ook oog heeft voor  

de geleverde kwaliteit (naast doorlooptijd) en of dit aansluit bij de verwachtingen van de klant.  

Het college informeert de raad jaarlijks.

–  Om de dienstverlening te verbeteren wordt vanuit het perspectief van de inwoner gekeken naar  

de dienstverlening. Instrumenten als ‘de klantreis’ en ‘procesoptimalisatie’ worden ingezet om onze 

processen te blijven verbeteren.

–  De beloftes aan inwoners of bedrijven waaraan we diensten verlenen worden nagekomen.

–  Wij willen dat de dienstverlening aansluit bij het Cittaslow-gedachtegoed.



16 Midden-Delfland Hoofdlijnenakkoord 2018 – 2022 Duurzaam vooruit!

Wat hebben we daarvoor nodig?
De aandachtsgebieden die hieronder staan zijn zeer relevant maar ook ‘slechts’ randvoorwaardelijk.  

We hebben deze daarom niet als apart speerpunt benoemd maar laten wel zien op welke wijze we hiermee 

om willen gaan. 

Financiën

Geld van en voor de samenleving

Voor ons is het van belang dat doelreserves adequaat gevuld moeten zijn of worden. Wij werken ook met 

het principe dat al het geld dat de gemeente beheert van de samenleving is en dat het dus niet onnodig 

moet worden vastgehouden. 

Dat betekent dat wij beschikbare middelen die de weerstandscapaciteit en de toekomstige budgetbehoefte 

te boven gaan, graag nuttig inzetten voor de samenleving.

Duurzaam beleid

We houden een duurzaam financieel beleid door een structureel sluitende meerjarenbegroting. Structurele 

uitgaven dekken we door structurele inkomsten.

Grondpolitiek 

Wij kiezen voor een meer hybride model van grondpolitiek. Wij stellen ons niet actief op maar realiseren 

ons dat als zich kansen voordoen deze op waarde moeten worden geschat. Wij sluiten dus niet uit dat een 

strategische aankoop wordt gedaan.

Aanloopkosten

Elk jaar is er geld nodig voor de aanloopkosten van projecten. Dit betreft projecten waarbij zowel in het 

college als de raad duidelijk is dat advisering gewenst is. We gaan deze aanloopkosten, die nodig zijn voor 

de eerste advisering om een project op haalbaarheid te beoordelen structureel in de begroting opnemen. 

Op die manier kan er zonder administratieve belemmering eerder aan een project worden gewerkt.

Onze opdracht aan het college 

–  We willen een eenvoudig proces van planning en controle. Als we op essentiële punten kunnen zien 

dat het goed gaat, dan hoeft er niet op de details gerapporteerd te worden.

–  Wij willen flexibel kunnen inspelen op tegenvallers of nieuwe prioriteiten. Wij verwachten dat er een 

analyse komt van de financiële mogelijkheden die we hebben om onze ambities te realiseren. Deze 

analyse moet ook duidelijk maken of er zonder lastenverzwaring gewerkt kan worden de komende jaren.

Inkoop

Op het gebied van inkoop kan Midden-Delfland zich verder ontwikkelen. Duurzaam, maatschappelijk  

verantwoord, lokaal zijn belangrijke inkoopvoorwaarden. Het vergt een professionele inkooporganisatie 

om daar goed invulling aan te geven.

Onze opdracht aan het college 

Wij verwachten dat het college in de eerste twee jaar van deze coalitie een voorstel voor een professionele 

inkooporganisatie voorbereidt.
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Regionale samenwerking 

In de samenhang van de stedelijke agglomeratie kunnen gemeenten hun missie en visie alleen invullen 

als zij doelgericht gebruik maken van samenwerkingsverbanden. Regionale samenwerking is één van de 

instrumenten om de doelstellingen van dit hoofdlijnen akkoord te realiseren. Wij blijven de regionale 

samenwerking op de huidige positieve en zakelijke wijze continueren. De inhoud en de voortgang van 

dossiers is leidend. Dus de effectiviteit van de samenwerking is voor ons belangrijker dan de gekozen of 

te kiezen structuur. We zien binnen de huidige verbanden en afspraken genoeg ruimte om samen nog 

verder te komen.

Tot slot
Wij hebben met veel energie samengewerkt aan dit akkoord en danken iedereen die hieraan een 

bijdrage heeft geleverd. Dit is ons vertrekpunt om resultaten te boeken die goed zijn voor de samenleving. 

We kijken uit naar een duurzame samenwerking. 

Schipluiden, 24 mei 2018

Rob Zwaard Sonja Smit Jacob van der Eijk
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Bijlage: Portefeuilleverdeling
 

VVD

Ruimtelijke Ordening kernen, vitale dorpen

Centrumontwikkelingen

Woningbouwprojecten

Maaslandse Poort

Equestrum

Bouw- en woningtoezicht

Wonen

MRDH ruimtelijke tafel

Beheer en exploitatie van gemeentelijk vastgoed

Groenbeheer kernen

Contacten met ondernemers en bedrijvigheid in de kernen

Arbeidsparticipatie 

Onderwijs

Verenigingen, sport en accommodaties

Kunst en cultuur, monumentenzorg

Juva

3e locoburgemeester

OGP

Buitengebied, LTO Delflands Groen, Gebiedscoöperatie

Bijzonder Provinciaal Landschap, landschaps- en natuurontwikkeling, stad-landrelaties

Landschapstafel

Saneren verspreid liggend glas

Maaslandse Dam, Zuidrand Schipluiden

Omgevingswet

Duurzaamheid / energie

Klimaatadaptatie, Hoogheemraadschap, watertafel

Milieu

Eigenaarsvertegenwoordiger Avalex

Cittaslow

Personeel & Organisatie, ICT

Dienstverlening, participatie, communicatie

2e locoburgemeester 

CDA

Financiën, belastingen

Grondexploitaties

Coördinatie van subsidieverkrijging

Economische Zaken

Bedrijventerreinen, Bedrijvenschap Harnaschpolder

Recreatie en toerisme

Contacten met ondernemers en bedrijvigheid buiten de kernen

Glastuinbouw, Greenport West-Holland 

RvC Juva / Westland Infra

Verkeer, rijksinfrastructuur, Openbaar Vervoer

Openbare Werken uitgezonderd groenbeheer

Afvalbeleid, opdrachtgeversvertegenwoordiger Avalex

Jeugdzorg

Seniorenbeleid

WMO

Volksgezondheid

Sociale Zaken

1e locoburgemeester
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Burgemeester

Algemene coördinatie van bestuur

Coördinatie van bestuurlijke samenwerking

Representatie

Externe betrekkingen

Juridische Zaken

Openbare orde en veiligheid

Integrale handhaving

Politie, brandweer

Cittaslow-netwerk

Algemeen Bestuur MRDH
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