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Den Hoorn

AANVRAGEN

Aanvraag omgevingsvergunningen voor:
- Het oprichten van een schuur aan de Lookzicht 3, 

2635 EZ Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2022-0520).
- Het stabiliseren van een gemetselde tuinmuur aan de 

Rijksstraatweg 3, 2635 AC Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2022-0523).

BESLUITEN

Verleende omgevingsvergunningen voor:
- Het plaatsen van een transparante en wegschuifbare 

balkonbeglazing aan de Molensloot 2, 2635 BP Den 
Hoorn (Z-HZ_WABO-2022-0340).

- Het oprichten van een villa aan de Zwethkade Zuid 57, 
2635 CW Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2022-0198).

Maasland

AANVRAGEN

Aanvraag omgevingsvergunningen voor:
- Het vervangen van een vloer aan Het Ambacht 1, 

31355 AK Maasland (Z-HZ_WABO-2022-0527).

BESLUITEN

Verleende omgevingsvergunningen voor:
- Het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel 

dakvlak aan de Klaver 9, 3155 WG Maasland  
(Z-HZ_WABO-2022-0330).

- Het legaliseren van het (brandveilig) gebruik voor 
buitenschoolse opvang “Djoy” aan de Stationsstraat 
52, 3155 SN Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0379).

Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 
voor:
- Het verwijderen van een dode stam nabij Duifpolder 

huisnummer 7, 3155 CA Maasland  
(Z-HZ_WABO-2022-0449).

- Het kappen van 4 bomen aan de Commandeurskade 
nabij huisnummer 36 (3155 AD) in Maasland  
(Z-HZ_WABO-2022-0450).

Vastgesteld bestemmingsplan:
- Het wijzigingsplan ‘Herenlaan 18, 26 en 34 Maasland’ 

is vastgesteld en wordt ter inzage gelegd. De 
wijziging heeft betrekking op het bestemmingsplan 
Glastuinbouwgebieden. De status ‘bedrijfswoning’ is 
op de drie adressen gewijzigd in ‘plattelandswoning’. 
Dit houdt in dat een bedrijfswoning die geen functie 
meer voor het glastuinbouwbedrijf vervult, mag 
worden bewoond door personen die geen band met 
het bedrijf hebben. 
U kunt het plan 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 adres of op het plannummer: 
NL.IMRO.1842.wp21Herenlaan18263-va01. 

• Via de link op de website van de gemeente:  
www.middendelfland.nl/inzage.

 Als u belanghebbende bent, kunt u tegen het 
wijzigingsplan beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
Schriftelijk via Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage 
of digitaal via het Digitaal loket van de Raad van State. 
De termijn waarbinnen u beroep kunt instellen loopt 
van vrijdag 4 november t/m donderdag 15 december 
2022.

 

 Na deze termijn treedt het plan in werking. Als u 
binnen de beroepstermijn bij uw beroepschrift een 
verzoek indient om voorlopige voorziening bij de 
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, treedt het plan niet in werking voordat 
op uw verzoek is beslist.

Schipluiden

AANVRAGEN

Aanvraag omgevingsvergunningen voor:
- Het verbouwen en veranderen van een garage, het 

splitsen van een bedrijfsruimte door het door het 
deels verbouwen naar een appartement en het 
plaatsen van een dakkapel aan de Boomgaardslaan 3, 
2636 CP Schipluiden (Z-HZ_WABO-2022-0522).

BESLUITEN

Verleende omgevingsvergunningen voor:
- Het vervangen van een fietstunnel aan het 

Hodenpijlsepad (sectie Q 223) in Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2022-0258).

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/
officielebekendmakingen. 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?

Ouder dan 65? Dan is dit misschien iets voor u!
Op donderdag 24 november organiseert Veilig Verkeer Nederland samen met 
de gemeente Midden-Delfland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een 
Opfriscursus Rijvaardigheid voor senioren. U heeft uw rijbewijs al een tijd geleden 
gehaald. Het verkeer is inmiddels drukker geworden en sommige regels zijn veranderd. 
Daarom kan het fijn zijn om een steuntje in de rug te krijgen.
 
Wat houdt de cursus in?
Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de verkeerstheorie. Nieuwe 
verkeersregels en actuele verkeersonderwerpen zoals ‘het nieuwe rijden’ krijgen volop 
de aandacht. Bovendien wordt een ogen- en reactietest afgenomen door ervaren 
specialisten op hun eigen vakgebied.
Met een speciaal opgeleide ritbegeleider maakt u in uw eigen auto of brommobiel een 
rijvaardigheidsrit van ongeveer 35 minuten. Na afloop van de rit krijgt u een ritverslag 
met persoonlijke adviezen. Hiermee kunt u de (vaak ongemerkt) ingeslopen verkeerde 
gewoonten in uw rijgedrag verbeteren.
Ook krijgt u een boekje met de huidige verkeersregels mee.

Voor wie is deze cursus bestemd?
Iedere belangstellende, ouder dan 65 jaar, die in het bezit is van een geldig rijbewijs, 
auto of brommobiel en inwoner is van de gemeente Midden-Delfland, kan gebruik 
maken van deze cursus.

Wanneer Donderdag 24 november 2022
 Ochtendsessie van 08.45 tot 12.15 uur of 
 Middagsessie van 13.00 tot 16.30 uur
Waar Kantine van MVV Maasland
 Sport- en recreatiepark ‘De Commandeur’
 Doelpad 2, 3155 AE Maasland
 
Wat zijn de kosten?
De eigen bijdrage van € 15,00 betaalt u bij aanvang van de cursus. 

Hoe schrijft u zich in?
Tot uiterlijk 18 november kunt u zich aanmelden via het e-mailadres 
werkgroepsenioren@kpnmail.nl of het telefoonnummer 0184 68 53 17. Bij geen 
gehoor kunt u een boodschap achterlaten. 
Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsbrief. Er kunnen maar een beperkt aantal 
deelnemers meedoen met de opfriscursus, dus wees er snel bij! 
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 Raadsinformatie

Raadsvergadering 

Op dinsdag 8 november 2022 om 16.00 uur is er een openbare raadsverga-
dering 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
• Beraadslagingen over programmabegroting 2023-2026 
• Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2023-2026
• Voorstel tot het vaststellen van de 1e wijziging begroting 2023-2026
• Voorstel tot het vaststellen van de Heffingsverordeningen 2023-2026

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.

 Raadsinformatie

Besluiten gemeenteraad  

Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste besluiten die de 
gemeenteraad van Midden-Delfland op dinsdag 25 oktober 2022 genomen 
heeft.

Invoeren van toeristenbelasting per 1 januari 2023
De raad stemt in met het invoeren van toeristenbelasting. De toeristenbelasting 
wordt geheven voor het houden van nachtverblijf tegen een vergoeding in 
welke vorm dan ook door personen die niet in de gemeente in de BRP zijn 
ingeschreven.
De netto-opbrengst van de toeristenbelasting komt ten goede aan ‘initiatieven 
voor de beleving van Midden-Delfland’. Hiervoor worden de te ontvangen 
bedragen in een fonds (zgn. bestemmingsreserve) gestort. De doelstelling van dit 
fonds is door de raad gewijzigd vastgesteld. 
Ook heeft de raad bepaald dat de Verordening in de nabije toekomst zal worden 
gewijzigd ten gunste van houders van jaarplaatsen.

Vaststelling Bestemmingsplan Zwethkade 30a te Den Hoorn
De huidige eigenaar/initiatiefnemer wenst de bestaande woning op het perceel 
Zwethkade Zuid 30a, Den Hoorn te slopen en daarna 2 woningen terug te 
bouwen. Het bestemmingsplan voorziet hierin, waarbij het uitgangspunt is 
dat de ruimtelijke kwaliteiten van de Zwethkade-Zuid behouden blijven en 
het achterliggende glastuinbouwgebied de Woudse Droogmakerij niet wordt 
aangetast. Na het volgen van de wettelijke inspraakprocedure, waarin geen 
zienswijzen zijn ingediend, stelt de raad het bestemmingsplan vast.

Regionaal Risicoprofiel Haaglanden en beleidsplan rampenbestrijding & 
Crisisbeheersing.
Binnen de regio Haaglanden werken de hulpdiensten (brandweer, GHOR 
en de politie-eenheid Den Haag) en gemeenten samen op het gebied van 
rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ten behoeve van deze multidisciplinaire 
samenwerking stellen zij gezamenlijk en vierjaarlijks een Regionaal Beleidsplan 
Rampenbestrijding en crisisbeheersing (2023-2026) op. Het Regionaal 
Risicoprofiel (RRP) vormt de basis voor dit beleidsplan. Zowel het RRP als het 
Regionaal Beleidsplan Rampenbestrijding en crisisbeheersing lopen tot 2023 
en zijn daarom aan actualisatie toe. Vanwege de samenhang, worden beide 
geactualiseerde plannen gelijktijdig behandeld door de raad. De raad stemt 

in met beide onderdelen. Wel uit de raad in een brief aan de Veiligheidsregio 
Haaglanden haar zorgen over de personeelssterkte om de taken goed te kunnen 
uitvoeren.

Regionaal beleidsplan “Coalitie voor veiligheid 2023-2026” 
Conform de Politiewet 2012 dient er eens in de vier jaar een regionaal 
beleidsplan per eenheid te worden vastgesteld. Het regionaal beleidsplan 
voorziet in een regionale samenwerking op gemeentegrens overstijgende 
veiligheidsvraagstukken : gemeenten, politie en OM werken samen om de 
eenheid Den Haag veiliger te maken. Dit gebeurt samen met onze ketenpartners, 
inwoners en ondernemers. De raad kan zich vinden in het regionaal beleidsplan.

Vaststellen prioritering Integraal Veiligheidsbeleid
Volgens artikel 38b van de Politiewet stelt de gemeenteraad minimaal eens per 
vier jaar de prioriteiten/doelen vast die de gemeente nastreeft op het gebied 
van de openbare orde en veiligheid. Het Integraal Veiligheidsbeleid loopt af eind 
2022, hierdoor is herziening noodzakelijk.
De veiligheidsanalyse laat in algemene zin een optimistisch beeld zien van de 
objectieve veiligheid en veiligheidsbeleving in de gemeente Midden-Delfland. De 
cijfers van de afgelopen vier jaar blijven veelal stabiel, maar laten op sommige 
vlakken toename zien. De toename hangt in veel gevallen samen met de 
maatregelen rondom de Coronacrisis. De raad stemt in met de aangegeven 
prioritering.

Verkoop perceel fase 3 Maaslandse Dam
Na realisatie van een nieuwe brug ter ontsluiting van het gebied waar vier 
bouwkavels zijn geprojecteerd is overeenstemming bereikt met een koper 
die in één keer het gehele gebied wil aankopen en exploiteren. Vanwege de 
verkoopprijs moet de raad hierover worden geconsulteerd.
De raad geeft aan geen bezwaar te hebben tegen deze deal.

Machtiging Wet Kenbaarheid PubliekRechtelijke Beperkingen
De Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) regelt de opname 
en het beheer van publiekrechtelijke beperkingen in het kadaster. Per 1 april 
2020 is deze wet gewijzigd. Voor het uitvoeren van de handelingen die bij of 
krachtens artikel 15 van de WKPB zijn opgelegd aan de gemeenteraad machtigt 
de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders.


