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Ondernemen in Midden-Delfland 

Govert van Oord
Bestuurder Midden-Delfland 
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Benoem je kwaliteiten en 
draag uit!

De ontwikkeling in historisch 
perspectief

- Midden-Delfland ontstaat als ‘buffer’, belangrijkste 
kwaliteit ‘geen stad’

- ‘Midden-Delfland ontwikkelt/vult zich sinds de 70 er 
jaren tot ‘stedelijk groen’, recreatie, decor, groene 
long, ‘verkoopargument’ economisch 
vestigingsklimaat

- Verwachtingspatroon wordt steeds hoger: 
‘kwaliteitsgebied’, ‘Central Park’

- Stadslandbouw in en buiten de stad
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Kwaliteit leidend 

• Kwaliteit van Midden-Delfland: 
“fysiek en sociaal contrast met de stad”

• Identiteit cruciaal: te veel maakt het een ‘leeg 
begrip’, te weinig stelt ons bloot aan 
‘gelijkschakeling’ door de globalisering. 

• Kwaliteit bestaat uit: 
- leegte en ruimte van polders, ‘koe in de wei’
- bebouwing – dorpen en linten, cultuurhistorie
- producten en diensten voor bezoekers/de stad
- sociale structuren van onze levende samenleving 
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Randstad
+ 7 mln. inwoners 

Metropoolregio Rotterdam - Den Haag
+ 2 mln. inwoners    

Groen in “de Randstad”
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•Agrarische ondernemingen: 
- productiegroei, kwantitatief en/of kwalitatief 
- nieuwe producten/diensten 
- korte ketens 
- terug naar de recreatieve zone’s/stadsranden

• Recreatie en toerisme groeit sterk 
- voortgaande openlegging, meer marketing, 
- nieuwe bestemmingen ontstaan 

• Andere bedrijvigheid
- glastuinbouw vernieuwt
- hippisch ontwikkelt zich

Bedrijvigheid in ontwikkeling
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•Agrarische ondernemingen: 
- beperkt areaal, met cultuurhistorische beperkingen 
- noodzaak om onderscheidend te zijn 
- korte ketens zijn niet georganiseerd
- situatie rond weidevogels precair

• Recreatie en toerisme groeien sterk 
- groei versus behoud authenticiteit en kwaliteit 
- sturen op onderscheidende kwaliteit in het aanbod

• Andere bedrijvigheid 
- sturen op duurzaamheid van de ontwikkeling 

Uitdagingen 



Goed startpunt agrarische bedrijven 

Huis- en veldkavels
•78% huiskavel
•Prima!
•Weinig kans om uit te 
breiden



Enkele resultaten 

Leeftijd en opvolging
•23 boeren 65 jaar of 
ouder
•Ca. 300 ha op termijn 
vrij
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• (Gebieds)Kwaliteit als eerste prioriteit.

• Rol spelen in regionale/stedelijke ontwikkeling.  

• Innovatie van bedrijvigheid en bestuur.

• Sociale structuur, fijnschaligheid, Slow leven.    

• Onafhankelijkheid, ‘groene centrumgemeente’. 

Waar zetten wij als gemeente 
op in? 
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• Programma agrarische ondernemingen: 

- vermijd de commodity trap……

Kwaliteit
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De val die leidt tot méér van 
hetzelfde! 
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Innovatie is een must… 
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•Programma agrarische ondernemingen: 

- vermijd de commodity trap – nieuwe producten op maat

- kiezen voor innovatie – innovatiefonds met IODS middelen

- jonge groene ondernemers ondersteunen

- toevoegen kwaliteit landschap en gebouwen – kwalitatieve 
verplichtingen vergoeden

- op peil houden agrarische eigendomsstructuur – met hulp 
van de grondruilbank, kavelruilcoördinator, BBL grond

Kwaliteit



Goed nieuws

Vrijkomende grond/Grondpot
•Particulieren: 16 ha concreet; 30 – 40 ha te bespreken

•26 ha glaskavels
336 ha BBL

ca. 70 ha reëel te gebruiken
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• Recreatie en toerisme groeit sterk:
- aanleg poorten en ‘slow lanes’
- anticiperen op de sterke groei, voorzieningen

Andere bedrijvigheid stimuleren
- glastuinbouw verduurzamen, energiewinning ondersteunen 
- top niveau internationaal CHIO/Lentiz Hippisch centrum
- meedoen aan de (bidding voor de) World Expo 2025

Slow merk ontwikkelen
- sociale kracht dorpen versterken, branding
- beeldkwaliteitsbeleid
- culturele kracht ondersteunen

En verder… 



Wordt aan gewerkt

Gedachtenspinsel 
bedrijfsinplaatsing

Ruilplan 
Maasland

Verkoop glaskavel

Zoeken 
ontwikkelingsmogelijk-
heden melkveebedrijf Verkavelingsonderzoek 

Pijnacker-Nootdorp

Bedrijfsontwikkeling in 
combinatie met 
particulier 
natuurbeheer

Gedachtenspinsels 
integrale 
gebiedsontwikkeling 
Zuidbuurt
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