Mr. Hans Kleij, provincie Zuid-Holland:

‘Belang melkveehouderij in Midden-Delfland breed erkend’
Economie zuidelijke Randstad is gebaat bij robuust groen

Voor de duurzame melkveehouderij in Midden-Delfland liggen er mooie kansen. Althans, in de
volle overtuiging van mr. Hans Kleij, programmadirecteur bij provincie Zuid-Holland: ‘Het Rijk,
de provincie en steden als Den Haag en Rotterdam erkennen vanuit een breder economisch
perspectief dat het voortbestaan van de melkveehouderij en daarmee Midden-Delfland
belangrijk is voor dit deel van de Randstad. We moeten profiteren van de gunstige wind die er
nog steeds waait.’
Wat een gesprek moet worden over het project ‘Duurzaam boer blijven in Midden-Delfland’, begint met
een visie op de sociaaleconomische ontwikkeling van de zuidvleugel van de Randstad. Hans Kleij:
‘Daar is het de afgelopen twintig jaar slecht mee gesteld. In vergelijking met andere economische
centra wereldwijd, dreigt dit deel van de Randstad weg te glijden. De regio is verstopt en,
uitgezonderd de glastuinbouw, ontbreekt het aan innovatieve slagkracht. Als we mondiaal een speler
van formaat willen blijven, en dat willen we, dan moet de zuidelijke Randstad op alle fronten sterker
worden: economie, kennis, infrastructuur, stedenbouwkundige ontwikkeling. Tegelijkertijd moet open
en groen blijven, wat open en groen is.’

Stedenbaan
Kleij nuanceert zijn sombere toon: ‘We zitten natuurlijk niet stil. Zo zijn de Tweede Maasvlakte en Delft
Kennisstad prima stappen in de goede richting. Maar er is meer nodig. Waar het om gaat, is dat we in
samenhang inzetten op verschillende sporen tegelijk, waarbij we goed moeten kijken hoe
economische ontwikkeling, infrastructuur, woningbouw, recreatie en landschapsbehoud elkaar niet in
de weg zitten, maar juist versterken.’Als voorbeeld noemt hij de Stedenbaan: ‘Crisis of geen crisis, op
termijn is in de regio behoefte aan 150.000 nieuwbouwwoningen. Voor een deel wordt die nieuwbouw
gerealiseerd in de Zuidplaspolder en zijn met gemeenten afspraken gemaakt voor
binnengemeentelijke oplossingen. Daarnaast ontwikkelen we de Stedenbaan: naast hoogfrequente
treinverbindingen en goed voor- en natransport naar de stations, worden de stationsgebieden zelf tot
ontwikkeling gebracht met kantoren, woningbouw en winkelcentra. Door het juist daar te realiseren,
dam je autokilometers in en wordt het gemakkelijker landelijk gebied landelijk te houden.’ Met die
laatste opmerking slaat Kleij de brug naar Midden-Delfland en de melkveehouderij.

Belang open gebied
Kleij: ‘Een Oer-Hollands gebied als Midden-Delfland is van eminent belang voor een internationaal
gezond economisch vestigingklimaat in de zuidelijke Randstad. Grote bedrijven, met in hun keilzog
hoog opgeleide professionals, vestigen zich alleen hier als er naast kennis, infrastructuur en cultuur
ook ruimte is voor rust en recreatie. Midden-Delfland voorziet daarin, net als andere robuuste stukken
groen in de provincie. Dus ook vanuit een breder economisch perspectief moet Midden-Delfland open
en landelijk blijven. En specifiek voor Midden-Delfland betekent het dat de melkveehouderij toekomst
moet hebben. Leegloop leidt tot kaalslag, waardoor een levend landschap van hoge kwaliteit
verdwijnt. Dat is niet de bedoeling. Provincie Zuid-Holland heeft oprecht de intentie ertoe bij te dragen
dat de melkveehouderij en Midden-Delfland tot in lengte van jaren met elkaar verbonden blijven. Ook
met het oog op toekomstige generaties jonge melkveehouders.’

Duurzaam
Vraag is hoe je die melkveehouderij rendabel in benen houdt in Midden-Delfland? Grondprijzen en
kosten zijn hoog, de melkopbrengsten laag. Kleij: ‘Het gaat erom dat we met elkaar de afspraken
nakomen die bijvoorbeeld in IODS-verband zijn gemaakt. Voor de melkveehouderij betekent dit dat we
een succes moeten maken van ‘Duurzaam boer blijven in Midden-Delfland’ en dat we iets moeten
bedenken om ervoor te zorgen dat melkveehouders die grond willen en kunnen kopen, dat tegen een
betaalbare prijs kunnen doen. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk de afspraken over de ontwikkeling van
natuur en recreatie. En ook die komen we na, zonder dat we daarbij de boeren wegpesten. Het
eindbeeld is dat over pakweg tien jaar Midden-Delfland beter is ontsloten voor recreanten, dat extra
natuur tot ontwikkeling is gekomen dat de duurzame melkveehouderij vaste voet aan de grond heeft
gekregen.’

Groene dienst
Naast ‘Duurzaam boer blijven in Midden-Delfland’ en het drukken van grondprijzen, zijn er meer
mogelijkheden voor de duurzame melkveehouderij. Kleij: ‘We moeten in elk geval kijken of we serieus
werk kunnen maken de agrarische ondernemers te betalen voor groene diensten. De IODS-ambitie
250 hectare landbouwgrond natuurlijk te laten beheren, biedt wellicht mogelijkheden daartoe. Dat wil
ik goed onderzoeken, ook in relatie tot de LFA-regeling (Less Favorite Areas, red.), de EUcompensatie waarbij omwille van landschapsbehoud de agrarische sector wordt gesteund in gebieden
waar dat financieel steeds lastiger wordt. Door bestuurlijke samenwerking moet het mogelijk zijn
cofinanciering met de EU te organiseren, zodat ook de melkveehouders in Midden-Delfland profiteren
van die regeling.’

Waterberging
Voor de langere termijn voorziet Kleij mogelijk ook een rol voor Midden-Delfland in de zogenaamde
klimaatadaptatie. ‘Als de voorspellingen uitkomen, krijgen we in de toekomst steeds vaker te maken
met hevige regenval. We hebben in het recente verleden al meerdere keren meegemaakt hoe
schadelijk dat is voor met name de glastuinbouw in het Westland. Er is een oplossingsrichting
denkbaar waarbij de agrarische sector in Midden-Delfland een rol speelt in de waterhuishouding, in
het bergen van water om precies te zijn. In dat geval heb je een vrij eenvoudige business case:
boeren lossen een deel van het waterbergingsprobleem op en worden daarvoor betaald. Nogmaals,
dit is toekomstmuziek, maar ik sluit het zeker niet uit. Waar het om gaat, is dat we in gesprek met de
agrarische sector ook dit soort verbanden leggen. We moeten naar elkaar de luiken openzetten, open
staan voor nieuwe ideeën. Wat dat betreft heeft Midden-Delfland het tij mee. In de directe omgeving
wonen en werken 1.8 miljoen mensen. Rijk, provincie en de grote steden om Midden-Delfland heen,
hebben de bijzondere betekenis van Midden-Delfland heel goed in de gaten. Laten we gezamenlijk
profiteren van de gunstige wind die er nog steeds waait.’
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