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Den Hoorn

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor:
- Ontwerpbestemmingsplan “Den Hoorn, Zwethkade 

Zuid 56”. Het bestemmingsplan voorziet in 
het omzetten van de bestemming “Agrarisch-
Glastuinbouw” naar “Wonen”.  Het plangebied  
ligt aan de noordkant van het glastuinbouwgebied  
“De Woudse Droogmakerij”. 

Terinzagelegging 
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.
bp22ZwethkadeZd56-on01

• Via de gemeentelijke website:  
www.middendelfland.nl/inzage.

U kunt tot en met donderdag 29 december een 
zienswijze indienen. Meer informatie daarover kunt u 
vinden op www.middendelfland.nl/zienswijze.  

BESLUITEN

Verleende omgevingsvergunningen voor:
- Interne shopverbouwing van FSF Peulwijk aan de 

Rijksweg A4 1, 2635 BW Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2022-0331).

Verleende (APV)vergunningen voor:
- Het houden van een Sinterklaasintocht op zaterdag 19 

november in Den Hoorn.

Verleende Exploitatievergunning voor:
-  KFC Harnaschpolder – Hogenhoorn 7, 2635 BX  

Den Hoorn.

OVERIGE

Meldingen van:
Rectificatie van de publicatie van 20 oktober 2022 

betreffende een besluit omgevingsvergunning:
- De vergunning is NIET verleend voor het oprichten 

van een dakopbouw aan de Woudseweg 58, 2636 CD 
Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2022-0241).

Maasland

AANVRAGEN

Aanvraag omgevingsvergunningen voor:
- Het plaatsen van een dakkapel aan de Slot de Houvelaan 

43, 3155 VR Maasland (Z-HZ_WABO-2022-0578).
- Het vervangen en vergroten van een dakkapel aan de 

’s-Herenstraat 43, 3155 SK Maasland  
(Z-HZ_WABO-2022-0584).

- Het plaatsen van 2 dakkapellen aan de Kluiskade 11, 
3155 BH Maasland (Z-HZ_WABO-2022-0585).

- Het kappen van 16 zieke Iepen aan de Hammerdreef 
tussen huisnummers 4 en 22, 3155 BD in Maasland 
(Z-HZ_WABO-2022-0586).

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor:
- Ontwerpbestemmingsplan “Commandeurskade 17 

Maasland”. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 
een poldergemaal mogelijk. Het huidige gemaal aan 
de Commandeurskade wordt buiten gebruik gesteld. 

Terinzagelegging 
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.
BP22Commkade17-ON01

• Via de gemeentelijke website:  
www.middendelfland.nl/inzage.

U kunt tot en met donderdag 29 december een 
zienswijze indienen. Meer informatie daarover kunt u 
vinden op www.middendelfland.nl/zienswijze.  

BESLUITEN

Verleende omgevingsvergunningen voor:
- Het kandelaberen van drie Wilgen aan de Duifpolder 

nabij huisnummer 9, 3155 CA in Maasland  
(Z-HZ_WABO-2022-0411).

Verleende (APV)vergunningen voor:
- Het houden van Sinterklaasactiviteiten in Maasland 

van 19 november tot en met 6 december. 
- Het Movemberfest op 25 en 26 november 2022 aan 

het Doelpad 2, 3155 AE Maasland. 

Schipluiden

AANVRAGEN

Aanvraag omgevingsvergunningen voor:
- Het kappen van 3 bomen bij de ijsbaan aan de 

Holierhoek in Schipluiden (Z-HZ_WABO-2022-0579).
- Het kappen van 18 bomen voor het realiseren van 

een natuurvriendelijke oever aan de Burgemeester 
van Gentsingel in Schipluiden (Z-HZ_WABO-2022-
0582).

BESLUITEN

Verleende (APV)vergunningen voor:
- Het houden van een Sinterklaasintocht op zaterdag 19 

november in Schipluiden.

OVERIGE

Meldingen van:
- Het wegslepen van een aanhanger aan de 

Dorppolderweg op het vrachtwagenparkeerterrein 
in Schipluiden waarvan de eigenaar niet bekend 
is. Wij roepen de eigenaar van de aanhangwagen 
via deze weg op om uiterlijk 1 december 2022 
de aanhangwagen te verwijderen en verwijderd 
te houden uit de gemeente Midden-Delfland. De 
aanhangwagen wordt na verloop van deze termijn 
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 e-mailadres 
veiligheid@middendelfland.nl.

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?

 Raadsinformatie
Besluiten gemeenteraad  

Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste besluiten die de  
gemeenteraad van Midden-Delfland op dinsdag 11 november 2022 genomen heeft.

Begroting 2023-2026 inclusief 1e wijziging
In de begroting worden de ambities en concrete acties voor het komende jaar 
beschreven met een daarbij behorende budgetten. Na een schriftelijke ronde en een 
mondelinge bespreking is begroting 2023-2026 door de raad unaniem vastgesteld.

Heffingsverordeningen 2023
De inwoners en ondernemers in Midden-Delfland zullen, zoals elk jaar, in 
2023 aanslagen gemeentelijke heffingen ontvangen. Het is noodzakelijk dat 
dit op de juiste juridische grondslag en voor de juiste tarieven gebeurt. De 
heffingsverordeningen Onroerendezaakbelastingen, Afvalstoffenheffing en 
reinigingsrechten, Rioolheffing en Begrafenisrechten 2023 zijn vastgesteld.

Moties
De raad heeft ook enkele moties (spontane uitspraken/besluiten) aangenomen, die 
verzoeken of opdrachten aan het college inhouden. De aangenomen moties hebben 
betrekking op:
- Opdracht tot op het opstellen verordening financiële ondersteuning (subsidie en 

leningen) welzijnsorganisaties (motie 2).
- Onderzoek naar behoefte vangnet energiekosten voor verenigingen en stichtingen 

zonder winstoogmerk (motie 5).
- Voorbereiding financiële besluitvorming over diverse inhoudelijke onderwerpen 

(motie 6).
- Andere wijze van voorbereiding opstellen begroting door middel van een 

kadernota (motie 7).
- Opstellen startnotitie met in en outs voor het voeren van actief grondbeleid, mede 

in relatie tot de woningbouwopgave (motie 8).
- Evaluatie van effecten plan van aanpak 2019-2023 kostenbeheersing jeugdhulp 

(motie 9).
- Uitgangspunten differentiatie van woningen bij woningbouwplannen (motie 10).
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 Raadsinformatie

Raadsinformatiebijeenkomst op dinsdag 22 november 2022

Locatie : Gemeentehuis, Schipluiden
Aanvang : 19.30 uur
Onderwerp : 19.30 – 20.20 uur   Kennismaken met de MRDH
  In de metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 

werken 23 gemeenten samen aan het verbeteren 
van de bereikbaarheid en het vernieuwen van de 
economie. Daarmee versterken ze onder meer de 
(internationale) concurrentiepositie van de regio. Met 
elkaar vormen deze 23 gemeenten het bestuur van de 
Metropoolregio. Vanuit het Management Team zullen 
Jos Wassens (manager Strategie en bestuur) en Wendy 
van den Heuvel (manager Financiën en control) u 
nader informeren over de MRDH.

 20.30 – 21.15 uur   Informatievoorziening  
(uitgesteld onderwerp van 18-10)

  U ontvangt informatie over actuele en aanstaande 
ontwikkelingen op het brede gebied van 
informatievoorziening die de komende jaren belangrijk 
zijn voor de gemeente. Wij doen dat aan de hand van 
het vastgestelde informatiebeleidsplan.

  De bijeenkomst is openbaar en heeft tot doel 
om de raads- en commissieleden te informeren. 
Belangstellenden zijn van harte welkom als 
toehoorders. Meer informatie vindt u op www.
middendelfland.nl/ 
vergaderingen-verslagen-en-stukken.

 Raadsinformatie

Besluiten gemeenteraad 

Onderstaand vindt u een overzicht van het besluit dat de gemeenteraad 
van Midden-Delfland op maandag 14 november 2022 genomen heeft.

Onderzoek naar mogelijkheid voor opvang in de gemeente  
Midden-Delfland
Het aanmeldcentrum in Ter Apel kan de huidige instroom van vluchtelingen 
niet aan. De asielzoekerscentra zitten overvol. Gemeenten doen 
crisisnoodopvang. In de Veiligheidsregio Haaglanden moeten nog vele 
vluchtelingen worden opgevangen. Diverse gemeenten in de regio hebben 
al wel een substantiële bijdrage geleverd. Het is echter niet genoeg om  
aan de regionale opgave te voldoen. Aan al de gemeenten, dus ook aan  
Midden-Delfland, is vanuit de regio een appèl gedaan om een bijdrage  
te leveren.

De raad besluit om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een 
substantieel deel van die benodigde opvangplekken in onze gemeente 
te organiseren. Daarbij wordt tegelijkertijd onderzocht of de opvang kan 
leiden tot voordelen zoals bijvoorbeeld extra woonruimte voor starters. 
De inwoners van de gemeente worden betrokken bij het onderzoek. De 
onderzoeksresultaten worden te zijner tijd voorgelegd aan de gemeenteraad, 
die op basis hiervan een besluit zal nemen over wel/niet realisatie van 
opvang in de gemeente Midden-Delfland.


