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Den Hoorn

AANVRAGEN

Aanvraag omgevingsvergunningen voor:
- Het legaliseren van een dakkapel door het verplaatsen 

van een dakkapel van de tweede verdieping naar het 
achterzijgevel dakvlak op de eerste verdieping aan de 
Maaslandse Dam 6, 3155 CH Maasland  
(Z-HZ_WABO-2022-0516).

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

Voornemen verkoop snippergroen:
- De gemeente heeft met een partij (hierna: koper) 

overeenstemming bereikt over de verkoop van 240 
m2 van perceel kadastraal bekend Schipluiden, 
sectie H, nummer 3978, nabij plaatselijk bekend 
Noordhoornseweg 39, 2635 GC Den Hoorn.

 Deze onroerende zaak betreft een perceel snippergroen 
grenzend aan het perceel van koper. De gemeente 
Midden-Delfland heeft het voornemen om 3 weken 
na de datum van publicatie van dit bericht een 
koopovereenkomst te sluiten met de beoogde koper.

 De gemeente Midden-Delfland is van mening 
dat koper de enige serieuze gegadigde is om de 
onroerende zaak te verkopen. De gemeente voert 
daartoe de volgende argumenten aan:
• Verkoop snippergroen kan overeenkomstig het 

snippergroenbeleid alleen plaatsvinden aan de 
eigenaren van aangrenzende percelen.

• De onroerende zaak grenst alleen aan het perceel 
van koper.

• De koopsom voor het eigendom van de onroerende 
zaak is marktconform.

 Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot 
tschol@middendelfland.nl. 

BESLUITEN

Verleende omgevingsvergunningen voor:
- Het vergroten van een woning door het oprichten van 

een nokverhoging en het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgevel dakvlak aan de Prinses Margrietlaan 
17, 2635 JE Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2022-0466).

- Het oprichten van een dakopbouw aan de 
Woudseweg 58, 2635 CD Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2022-0241).

Bestemmingsplannen:
- De gemeenteraad van Midden-Delfland heeft 

op 27 september 2022 het bestemmingsplan 
‘Zwethkade Zuid 11b’ gewijzigd vastgesteld. Met 
het bestemmingsplan`Zwethkade Zuid 11b’ wordt 
de huidige bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ 
van perceel Zwethkade Zuid 11b gewijzigd naar de 
bestemming ‘Wonen’.

 Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt op het perceel 
één woning te realiseren.

 Het plangebied, Zwethkade Zuid 11b ligt aan 
de noordwestkant van glastuinbouwgebied ‘De 
Woudse Droogmakerij’, nabij de A4 en de N211. Dit 
glastuinbouwgebied bevindt zich in het noorden van 
de gemeente Midden-Delfland en ligt tegen de grens 
van de gemeente Westland.

 Het bestemmingsplan ligt met de hierbij behorende 
stukken, met ingang van vrijdag 21 oktober 2022 
gedurende zes weken bij het Klant Contact Centrum 
in het gemeentehuis, ingang Anna van Raesfeltstraat 
37 in Schipluiden (tijdens kantooruren).

 U kunt het bestemmingsplan ook inzien op  
www.ruimtelijkeplannen.nl Op deze website kiest 
u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het besluit kunt 
oproepen door het invullen van de locatie, plannaam 
‘Zwethkade Zuid 11b’ of het planid-nummer: 
NL.IMRO.1842.bp20Zwethkade11b-va01. 

 Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het 

vaststellen van het bestemmingsplan kunnen 
belanghebbenden gedurende bovengenoemde 
inzagetermijn van 6 weken beroep instellen bij de 
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zie voor meer 
informatie vindt u op www.middendelfland.nl/beroep. 

 Voor nadere informatie over het bestemmingsplan of 
de procedure kunt u contact opnemen met  
H.J. Habermehl via het telefoonnummer  
(015) 380 41 11.  

Maasland

BESLUITEN

Verleende omgevingsvergunningen voor:
- Het aanbrengen van dakisolatie (wagenschuur) aan 

de Oostgaag 45, 3155 CE Maasland  
(Z-HZ_WABO-2022-0434).

- Het renoveren en herfunderen van het Gemaal 
Dijkpolder aan de Molenweg 6a, 3155 AV Maasland 
(Z-HZ_WABO-2022-0224).

Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 
voor:
- Het vernieuwen van een rieten dak aan de Langetaam 

20, 3155 TG Maasland  (Z-HZ_WABO-2022-0353).

Verleende (APV)vergunningen voor:
- Het plaatsen van twee spandoeken aan de 

Hofsingelbrug en de Trekkadebrug in Maasland voor 
de periode 31 oktober t/m 5 november 2022.
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RAADSINFORMATIE
Raadsvergadering

Op dinsdag 25 oktober 2022 om 19.30 uur is er een openbare raadsvergadering in 
de raadzaal van het gemeentehuis van Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37 
in Schipluiden. 

Wilt u de raadsvergadering online volgen? 
U kunt de raadsvergadering 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 inzake regionaal beleidsplan “Coalitie voor veiligheid 2023-2026” 
• Voorstel tot het vaststellen prioritering Integraal Veiligheidsbeleid
• 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

Spreekrecht
Aan het begin van de vergadering is er mogelijkheid tot inspreken. Hiervoor gelden 
wel spelregels, zoals vooraf aanmelden bij de griffier, maximaal 5 minuten spreektijd 
en alleen inspreken over agendapunten. Voor aanmelding en meer informatie kunt 
u contact opnemen met de griffier, Arjan de Vos. Dat kan via het telefoonnummer 
(015) 380 41 08 of het e-mailadres griffie@middendelfland.nl. 

Mailservice
U kunt zich abonneren op een gratis mailservice. U ontvangt dan automatisch een 
mailbericht wanneer vergaderstukken zijn geplaatst op de gemeentelijke website. 
Hiervoor kunt u terecht op www.middendelfland.nl/mailservice. 

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.

Heeft u iets gevonden, of bent u iets verloren?  
Hieronder leest u wat u dan kunt doen.

Gevonden voorwerp
Heeft u een bril, portemonnee, sleutelbos of ander voorwerp gevonden? U kunt 
dit eenvoudig melden op www.verlorenofgevonden.nl. Meer dan 250 gemeenten 
gebruiken deze website, waaronder de gemeente Midden-Delfland. Het voorwerp 
bewaart u thuis en na het verstrijken van de bewaartermijn van één jaar wordt u 
eigenaar. Hieraan zitten wel een paar voorwaarden. U vindt deze op  
www.middendelfland.nl/verloren-of-gevonden-voorwerpen-melden. Wilt u geen 
eigenaar worden? Dan kunt u het voorwerp ook bij de gemeente inleveren.  

Verloren voorwerp
Wilt u weten of iemand uw verloren voorwerp  
heeft gevonden?  
Kijk ook dan op www.verlorenofgevonden.nl. 
Dit is een landelijke website, u zoekt over de gemeentegrenzen heen. Staat uw 
voorwerp er niet tussen? Dan kunt u hier ook meteen aangeven wat u verloren bent. 
De bevestiging die u hiervan krijgt, kunt u eventueel voor de verzekering gebruiken. 
Voor officiële documenten (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), fietsen en 
huisdieren gelden aparte regels. Lees hier meer over op 
www.middendelfland.nl.

Voorwerp gevonden of juist verloren?



Donderdag 20 oktober 2022   week 42Gemeenteberichten

 Vervolg Aanvragen en Besluiten Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

www.middendelfland.nl Anna van Raesfeltstraat 37  •  2636 HX  •  Schipluiden

Schipluiden

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning:
- Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en 

ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor 
Tramkade 24a, Schipluiden voor het gebruik van de 
wagenschuur Tramkade 24a, Schipluiden met het 
planidentificatienummer  
NL.IMRO.1842.ovTramkade24a-on01 ligt ter inzage. 
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 26 
september 2022 besloten om naar aanleiding van 
deze aanvraag omgevingsvergunning een ontwerp 
Verklaring van Geen Bedenkingen te verlenen. 
Daarbij is verder besloten dat wanneer er geen 
zienswijzen tegen de verklaring worden ingediend, 
deze verklaring als definitief zal worden beschouwd.

 De ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen liggen met de 
hierbij behorende stukken, met ingang van vrijdag 
21 oktober 2022 gedurende zes weken, tijdens 
kantooruren voor iedereen ter inzage bij het Klant 
Contact Centrum in het gemeentehuis, Anna van 
Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. 

 De ontwerpbesluiten kunt u ook inzien op  
www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest 
u ‘Plan kiezen’ waarna u het ontwerpbesluit kunt 
oproepen door het invullen van de locatie of het 
planid-nummer: NL.IMRO.1842.ovTramkade24a-on01.

 Tijdens de genoemde termijn van de terinzagelegging 
kan iedereen mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, 
zienswijzen op het ontwerp naar voren brengen bij het 
college van burgemeester en wethouders van 

 Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden. 
Voor mondelinge reacties kunt u terecht bij team 
Ruimtelijke Ordening en Milieu (R.O.M.) via het 
telefoonnummer (015) 380 41 11.

 U kunt ook digitaal een zienswijze indienen. Daarbij 
maakt u gebruik van het zienswijzenformulier 
en moet u beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). 

 Meer informatie over het indienen van een 
zienswijze en het zienswijzeformulier vindt u op 
www.middendelfland.nl/zienswijze. 

 Voor nadere informatie over het ontwerpbesluit kunt 
u contact opnemen met H.J. Habermehl van het 
team R.O.M via het telefoonnummer:  
(015) 380 42 13. 

Ontwerpbestemmingsplannen:
- Het ontwerp van het bestemmingsplan 

Binnenterrein BM Singel - Vlaardingsekade 
ligt vanaf 21 oktober ter inzage.

 Het bestemmingsplan heeft betrekking op een 
tussen woningen ingesloten binnenterrein van de 
Binnenterrein Burgemeester Musquetiersingel en 
Vlaardingsekade in Schipluiden waar vanouds diverse 
bedrijven zaten. De nieuwe bestemming laat woningen 
toe en overige activiteiten zonder milieuhinder. 
Het bestemmingsplan vervangt hier het geldende 
bestemmingsplan ‘Kern Schipluiden’ van 2007. 

 U kunt het plan digitaal inzien: 
• Bij het Klant Contact Centrum in het 

gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37 in 
Schipluiden.

• Op www.ruimtelijkeplannen.nl; daar kunt u het 
zoeken op plannummer:  
NL.IMRO.1842.BP10561-on01. 

• Op de gemeentelijke website  
www.middendelfland.nl/inzage.

 Van 21 oktober t/m 1 december 2022 is het 
voor iedereen mogelijk een zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan te geven. Dit kan digitaal, 
schriftelijk of mondeling. Voor digitaal indienen heeft 
u een DigiD-code nodig. Zie voor meer informatie 
www.middendelfland.nl/zienswijze. 

BESLUITEN

Verleende omgevingsvergunningen voor:
- Het oprichten van een dakopbouw en het plaatsen 

van een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de 
Westlander 22, 2636 CZ Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2022-0412).

- Het plaatsen van een trafohuisje aan de 
Zouteveenseweg 17a, 2636 EG Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2022-0203).

Verleende (APV)vergunningen voor:
- Het plaatsen van twee spandoeken aan de Hofbrug 

en de Paardenbrug in Schipluiden voor de periode 
22 t/m 29 oktober 2022.

Verkeersbesluit voor:
- Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats 

op kenteken aan de Westlander ter hoogte van 
huisnummer 1, 2636 BJ Schipluiden.


