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Den Hoorn

BESLUITEN

Verlengingen Beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

voor een interne shopverbouwing van FSF Peulwijk 
aan de Rijksweg A4 1, 2635 BW Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2022-0331).

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van 

zonnepanelen aan de ‘s-Herenstraat 36, 3155 SJ 
Maasland (Z-HZ_WABO-2022-0496).

- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een 
woning aan de Foppenpolder ter plaatse van 
huisnummer 22, 3155 EA Maasland  
(Z-HZ_WABO-2022-0498).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor de renovatie en 

herfundering van Gemaal Dijkpolder aan de 
Molenweg 6a, 3155 AV Maasland  
(Z-HZ_WABO-2022-0224).

Verlengingen Beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

voor het uitbreiden van de woning aan de Westgaag 1, 
3155 DD Maasland (Z-HZ_WABO-2022-0370).

- Het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak 
aan de Klaver 9, 3155 WG Maasland  
(Z-HZ_WABO-2022-0330).

Verkeersbesluiten
- Verkeersbesluit voor het toewijzen van een 

parkeerplaats voor elektrisch laden aan de Hofsingel ter 
hoogte van huisnummer 63s, 3155 AL Maasland  
(2022-120353).

Last onder bestuursdwang
- Het college van burgemeester en wethouders van 

Midden-Delfland (hierna: het college) maakt bekend dat 
zij een aanhangwagen aan het Annie M.G. Schmidtplein 
in Maasland twee weken na publicatie van dit artikel 
gaat wegslepen. Het is verboden een voertuig dat 
rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud 
en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand 
verkeert op de weg te parkeren. Ook kan een wrak 
een gevaar opleveren voor spelende kinderen en voor 
de weggebruikers. Daarnaast wordt de indruk gewekt 

dat het voertuig onbeheerd is. Daarmee is de kans 
reëel dat het voertuig ten prooi valt aan vandalisme of 
brandstichting. Dit alles levert een gevaar op. 

 De eigenaar van deze aanhangwagen kan niet 
worden achterhaald. Op 22 september 2022 is de 
aanhangwagen daarom gelabeld als vooraankondiging 
voor het toepassen van bestuursdwang. We hebben tot 
op heden geen bericht gehad van deze eigenaar.

 Wij roepen daarom de eigenaar van de aanhangwagen 
via deze weg op om binnen 14 dagen na publicatie van 
deze bekendmaking de aanhangwagen te verwijderen 
en verwijderd te houden uit de gemeente Midden-
Delfland. De aanhangwagen wordt na verloop van deze 
termijn – op kosten van de eigenaar – afgevoerd en 
afhankelijk van de staat van de aanhangwagen 2 of 13 
weken in bewaring genomen. Na deze termijn wordt 
het voertuig vernietigd.

 Wilt u bovenstaande voorkomen? Neemt u dan binnen 
twee weken na publicatie van dit artikel contact 
op met het team Openbare Orde en Veiligheid via 
telefoonnummer (015) 380 41 11 of via het  
mailadres veiligheid@middendelfland.nl.

Overeenkomsten
- Anterieure overeenkomst gesloten tussen 

de gemeente Midden-Delfland en het 
Hoogheemraadschap van Delfland, voor het 
aanpassen van het gemaal en het verplaatsen van 
het bakhuisje op de percelen die plaatselijk bekend 
zijn als Commandeurskade 17a in Maasland. De 
overeenkomst is op 30 augustus en 14 september 
2022 door de gemeente respectievelijk het 
hoogheemraadschap ondertekend. 

 Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de 
overeenkomt ligt van 6 oktober tot en met 17 
november 2022 ter inzage bij het Klant Contact 
Centrum van de gemeente Midden-Delfland, Anna 
van Raesfeltstraat 37, 2636 ZG Schipluiden.

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het verbreden van een 

dam aan de Oostveenseweg 1, 2636 EC Schipluiden 
(Z-HZ_WABO-2022-0502).

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van flexstallen 
aan de Oostveenseweg 1, 2636 EC Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2022-0503).

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
- Ontwerpbesluit op de aanvraag voor het uitvoeren 

van een cascorestauratie van het achterhuis en een 
gedeelte van het voorhuis van boerderij Hodenpijl 
aan de Tramkade 24, 2636 CT Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2022-0121). Vanaf 7 oktober 2022 
ligt het ontwerpbesluit voor een periode van zes 
weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in 
het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37 in 
Schipluiden. 

BESLUITEN

Geweigerde omgevingsvergunningen
- Geweigerde vergunning op de aanvraag 

voor het plaatsen van een overkapping met 
zonnepanelen en het realiseren van een (openbare) 
parkeervoorzieningen tussen Kerkpolderweg en 
Abtsrechtsepad (sectie Q 902) in Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0512). Vanaf 7 oktober 2022 ligt 
het besluit voor de periode van zes weken ter inzage 
bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, 
Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. 

(APV)vergunningen
- Verleende APV-vergunning voor voorwerpen op of 

aan de weg van 21 tot en met 31 oktober 2022 aan 
de Kasteellaan in Schipluiden.

Geheel Midden-Delfland

OVERIGE

Meldingen
- Verleend mandaat aan het college van de gemeente 

Delft om besluiten te nemen voor de uitvoering van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het gaat om 
besluiten op het gebied van:
• Beschermd wonen
• Bescherm Thuis
• Maatschappelijke opvang

 Het mandaat is geldig voor de periode van 1 januari 
2022 tot en met 31 december 2026.

Aanvragen en Besluiten  Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten 
worden ontleend. De officiële bekend makingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekend makingen  
kunt u opzoeken via www.middendelfland.nl/officiele-bekendmakingen. Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie 
over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

 Raadsinformatie
Commissievergadering 

Op dinsdag 11 oktober 2022 is er een commissievergadering in het gemeentehuis 
van Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. De vergadering 
begint om 19.30 uur.

Wilt u de commissievergadering volgen? 
U kunt de vergadering ook online volgen. De uitzending begint zoals gebruikelijk 
enkele minuten voor aanvang van de vergadering. U kunt de vergadering live 
bekijken en u kunt ook de uitzending terugkijken. De link naar de internetuitzending 
vindt u op www.middendelfland.nl/uitzending. 

Agenda 
• Voorstel tot vaststelling Bestemmingsplan Zwethkade 30a te Den Hoorn 
• Voorstel inzake Regionaal Risicoprofiel Haaglanden en beleidsplan 

rampenbestrijding & Crisisbeheersing
• Voorstel tot het vaststellen prioritering Integraal Veiligheidsbeleid
• Voorstel tot het doen van bijdrage gebiedsmarketing Midden-Delfland begroting 

2023 en 2024
• Voorstel tot het niet uiten van bedenkingen tegen voorgenomen verkoop perceel 

fase 3 Maaslandse Dam
• Voorstel machtiging Wet Kenbaarheid PubliekRechtelijke Beperkingen
• Voorstel tot het invoeren van toeristenbelasting per 1 januari 2023

De vergaderstukken zijn in te zien 
• In het Klant Contact Centrum Gemeentehuis Midden-Delfland, Anna van 

Raesfeltstraat 37, Schipluiden
• Via www.middendelfland.nl/ibabs
• Tablets / app IBabs Pro
 Inloggegevens: site: Middendelfland / Email: burger / Wachtwoord: burger
• www.ibabs.eu 
 Inloggegevens: site: Middendelfland / Email: burger / Wachtwoord: burger

Inspreekmogelijkheden
Voor onderwerpen die op de agenda staan bestaat de mogelijkheid om de 
commissie toe te spreken aan het begin van het betreffende agendapunt. Voor 
onderwerpen die niet op de agenda staan bestaat aan het begin van de vergadering 
een mogelijkheid om de commissie toe te spreken. De spreektijd is maximaal 5 
minuten per spreker. Bij meer dan zes aanmeldingen kan de spreektijd per inspreker 
worden ingekort. 

Mailservice
U kunt zich abonneren op een gratis mailservice, waarbij u automatisch een 
mailbericht ontvangt op het moment dat vergaderstukken zijn geplaatst op de 
gemeentelijke website. Hiervoor kunt u terecht op www.middendelfland.nl/
mailservice.
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 Raadsinformatie
Besluiten gemeenteraad  

Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste besluiten die de 
gemeenteraad van Midden-Delfland op dinsdag 27 september 2022 genomen 
heeft.

Vaststellen van het bestemmingsplan Veeg- en Parapluplan
Na het volgen van de inspraakprocedure is nu de vaststelling van het 
bestemmingsplan “Veeg- en parapluplan” aan de orde. Tijdens de periode van 
terinzagelegging is één zienswijze ingediend. 
De raad stelt het bestemmingsplan vast met inachtneming van de opgestelde 
nota van wijzigingen.

Vaststellen van het bestemmingsplan Zwethkade Zuid 11b te Den Hoorn
De eigenaar/initiatiefnemer wenst het perceel Zwethkade Zuid 11b met een 
bouwmogelijkheid van een woning te verkopen. Het college heeft op 25 
augustus 2020 besloten om in principe medewerking te verlenen aan de 
realisatie van vier extra woningen op diverse adressen aan de Zwethkade Zuid, 
waaronder deze ene woning. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingplan 
noodzakelijk. Er is een anterieure overeenkomst afgesloten waarin onder meer 
het kader voor de invulling van het bouwrecht is opgenomen. Na het volgen van 
de wettelijke tervisielegging stelt de raad het bestemmingsplan vast.

Afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor Tramkade 
24a in Schipluiden
De eigenaar van de locatie “de Levende Buitenplaats” in Schipluiden wil de zich 

aldaar bevindende wagenschuur verbouwen en gaan gebruiken als ”learning 
community” voor 9 tot maximaal 16 kinderen. Het betreft een particuliere 
leergemeenschap voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar die zich in hun eigen 
leertempo kunnen ontplooien. Het beoordelen van het onderwijsmodel (het 
scholingsaanbod) is overigens geen bevoegdheid van uw college. Dat is aan het 
ministerie. Er zijn overigens al vergelijkbare scholen in Nederland. 
De raad is bevoegd tot het toetsen van het ruimtelijk kader. In het ter plaatse 
geldende bestemmingsplan “1e herziening buitengebied Gras” heeft het perceel 
de bestemming “Maatschappelijk”. Binnen deze bestemming is het niet mogelijk 
de gevraagde ontwikkeling (school/opvang) te realiseren. Om medewerking te 
kunnen verlenen is een uitgebreide procedure nodig waarbij de gemeenteraad 
een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) geeft. 
Het plan past binnen het concept van “de Levende Buitenplaats” en het initiatief 
past binnen de filosofie van Cittaslow. Ook is onderbouwd dat behoefte aan deze 
vorm van onderwijsvoorziening.
De raad geeft de verklaring van geen bedenkingen af. Indien in de verdere 
procedure zienswijzen worden ingediend, dan zal de raad zich opnieuw moeten 
uitspreken over het voornemen. 

Vaststellen van de 2e periodieke begrotingswijziging dienstjaar 2022 
De raad stelt de gemeentelijke begroting vast. Periodiek wordt een wijziging aan 
de raad voorgelegd om de budgetten in overeenstemming te brengen met de 
actuele ontwikkelingen. Nu heeft het college de 2e PBW 2022 voorbereid. Deze 
begrotingswijziging kent een voordelige saldo van € 372.447. De raad stemt met 
het voorstel in voegt het saldo aan de Algemene Reserve.


