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Gemeenteberichten
Donderdag 4 februari 2021   week 05  

RAADSINFORMATIE
Commissievergadering  
Op dinsdag 9 februari 2021 is er een commissievergadering. De vergadering begint 
om 19.30 uur. Vanwege de recente coronamaatregelen vindt de vergadering niet 
plaats in het gemeentehuis, maar is deze volledig digitaal.

Wilt u de commissievergadering 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/
vergaderingen-verslagen-en-stukken.

Agenda 
• Vaststelling bestemmingsplan N223 Duurzaam veilig fase 3B
• Voorstel inzake zienswijze aan Avalex over het aangaan van een publieke 

samenwerking tussen Avalex en HVC voor de verwerking van huishoudelijke 
afvalstromen 

• Voorstel tot het vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021(APV)
• Brief college over IODS-onderwerpen 

De vergaderstukken zijn in te zien 
• Op 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. Voor aanmelding 
en meer informatie kunt u in verband met de briefing over de gang van zaken rond de 
digitale vergadering tot uiterlijk 8 februari 17.00 uur 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, 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.

Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de 
Egmondland 1, 2635 MX Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0033).

- Aanvraag vergunning voor het aanbrengen van 
entresolvloeren in een bedrijfsgebouw (DC3) aan de 
Westernesse 16, 2635 BG Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0036).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het plaatsen van 

een overkapping, een compact station en een 
reclamezuil ten behoeve van snelladers voor 
elektrische voertuigen aan de Hogenhoorn nabij 
huisnummer 3 (sectie H 3742, 2635 BN) in Den 
Hoorn (Z-HZ_WABO-2020-0647).

Bestemmingsplannen
- De gemeenteraad van Midden-Delfland heeft op 26 

januari 2021 het bestemmingsplan Twee woningen 
achter Hoornsekade 43 te Den Hoorn vastgesteld. 
Dit bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 
twee nieuwe woningen achter de bestaande woning 
aan de Hoornsekade 43 te Den Hoorn en vervangt 
het geldende bestemmingsplan Hoornse Kade, voor 
dit plangebied.

 Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
het planidentificatienummer NL.IMRO.1842.
bp20Hoornsek43-va01. De documenten zijn als PDF 
ook te raadplegen op www.middendelfland.nl  
> Actueel > Stukken ter inzage.

 Een belanghebbende kan binnen de termijn van ter 
inzage ligging tegen het betreffende raadsbesluit 
beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
’s-Gravenhage. Voorwaarde is wel dat hij een 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan 

 heeft ingebracht, tenzij hem redelijkerwijs niet kan 
worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan en 
tenzij het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld. 
In het laatste geval kan alleen beroep worden 
ingediend tegen de gewijzigde onderdelen. 

 Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. 
Dit betekent dat het besluit van de gemeenteraad 
in werking treedt met ingang van de dag na die 
waarop de beroepstermijn afloopt. Wanneer binnen 
de beroepstermijn door de indiener van een 
beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening 
bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State is ingediend, treedt het 
besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist.

 Voor nadere informatie over het bestemmingsplan 
of de procedure kunt u contact opnemen met de 
afdeling Landschap Wonen en Economie, team 
Ruimtelijke Ordening.

Aanvragen en Besluiten  Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Voorwerp gevonden of juist verloren?
Heeft u iets gevonden? Of bent u iets verloren? Hieronder leest u waar u dan terecht kunt. 

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 > Voor inwoners > Verloren of gevonden voorwerpen.  
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.

Toeslagenaffaire kinderopvang
De Belastingdienst is te streng geweest met het terugvragen van 
kinderopvangtoeslag. Dit staat bekend als de ‘toeslagenaffaire’. Bent u een 
gedupeerde van de toeslagenaffaire? Dan komt u in aanmerking voor de 
herstelregeling van de Belastingdienst. Neemt u daarvoor contact op met de 
Belastingdienst via hun speciale website https://services.belastingdienst.nl/
toeslagen-herstel/ of bel gratis 0800 2 358 358.

Willen gedupeerden zich ook melden bij de gemeente?
Ook de gemeente kan u helpen, als u hulp nodig heeft. Wij komen graag met 
u in contact. 
Wilt u ons Klant Contact Centrum bellen via telefoonnummer  
(015) 380 41 11? Van maandag tot en met vrijdag zijn wij telefonisch 
bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Medewerkers van het KCC noteren  
uw gegevens. U kunt ook een mail sturen naar  
schuldhulpverlening@middendelfland.nl.  
Vermeld daarin duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer. 
Op een later moment nemen medewerkers van de gemeente contact met u 
op. Zij bespreken dan met u welk soort hulp u het beste kunt gebruiken. 

U staat er niet alleen voor!
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Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een 

bijgebouw aan de Kerkweg 4, 3155 EC Maasland 
(Z-HZ_WABO-2021-0029).

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de 
Commanderij 78, 3155 AA Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0043).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het wijzigen van de 

gevel van een monument aan de Doelstraat 16, 
3155 AH Maasland (Z-HZ_WABO-2020-0707).

- Verleende vergunning voor het aanbrengen van 
een stabiliteitsscherm in de waterkering aan de 
Kwakelweg (sectie I 979) in Maasland  
(Z-HZ_WABO-2020-0715).

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de 

Meerkoetlaan 5, 2636 ER Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0038).

- Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van een 
woning aan de voorgevel aan de Windrecht 23, 
2636 JB Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0037).

- Aanvraag vergunning voor het renoveren en 
verbeteren van een inrit en duikerbrug van het 
bedrijf aan de Gaagweg 28, 2636 AJ Schipluiden 
(Z-HZ_WABO-2021-0040).

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

Besluiten onttrekking openbare ruimte
- Besluit om de vrachtwagenparkeerplaats aan de 

Dorppolderweg in Schipluiden, voor zover deze 
zich binnen het met een hekwerk af te sluiten deel 
bevindt, te onttrekken aan de openbaarheid. Dit 
besluit ligt gedurende 6 weken na bekendmaking 
ter inzage. Belanghebbenden kunnen, gedurende 
de termijn van ter inzage ligging, zienswijzen ten 
aanzien van het ontwerp uitwerkingsplan kenbaar 
maken. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. 
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze 
kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer 
Openbare Ruimte, tel: (015) 380 41 11. De 
schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het 
college van burgemeester en wethouders van 
Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden. 
U kunt ook digitaal een zienswijze indienen via 
het zienswijzeformulier op onze website. Daarvoor 
moet u beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). 

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

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het kappen van bomen 

voor het realiseren van project duurzaam en veilig 
maken van de N223 (fase 3B) Woudseweg in 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0014).

- Verleende vergunning voor het restaureren van 
het inrijhek van buitenplaats Hodenpijl aan de 
Tramkade 23-24, 2636 CT Schipluiden  
(Z-2020-0725).
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Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s 
genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen 
rechten worden ontleend. De officiële bekendmakin-
gen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. 
Deze bekend makingen kunt u opzoeken 
via www.middendelfland.nl 
> over bestuur en organisatie > nieuws en publicaties 
> officiële 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.

De besmettingen dalen, maar nieuwe varianten van het coronavirus breiden zich uit. 
Daar maakt het kabinet zich zorgen om, want deze varianten zijn besmettelijker en 
kunnen zorgen voor een nieuwe golf. Daarom wordt de lockdown verlengd. Wel gaan de 
basisscholen en kinderopvang weer open. Ook mag je producten die je online bestelde 
op gaan halen bij winkels. Meer informatie over alle maatregelen staat op onze website.

Lockdown verlengdRAADSINFORMATIE

Besluiten gemeenteraad   
Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste besluiten die 
de gemeenteraad van Midden-Delfland op dinsdag 26 januari 2021 
genomen heeft.

N211 Wippolderlaan - advies aan gemeente Westland in verband met 
verklaring van geen bezwaar omgevingsvergunning
De gemeente Westland is bevoegd gezag voor de aanvraag 
omgevingsvergunning voor de N211 Wippolderlaan. De aanvraag en 
de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing voor de afwijking van het 
bestemmingsplan in samenspraak met de gemeente Midden-Delfland 
beoordeeld. Het aanpassen van de N211 teneinde te zorgen voor een 
betere doorstroming van het verkeer op een veilige manier, in combinatie 
met behoud van een zo’n groot mogelijk deel van de Zwethzone, is 
beoordeeld als een wenselijke ontwikkeling. Het participatieproces is 
zorgvuldig doorlopen en heeft tot verschillende verbeteringen geleid. De 
raad besluit een positief advies af te geven aan het college van Westland 
met betrekking tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen, 
mits de aspecten archeologie en externe veiligheid voldoende worden 
aangevuld. Dit laatste dient te worden beoordeeld door de gemeente 
Westland. 

Vaststelling van de Nota Parkeernormen 2021
Een nota Parkeernormen die bij nieuw- of verbouwplannen en 
functiewijzigingen, nu actueel bij de zogenaamde transformatie– en 
inbreidingslocaties, voorziet in de juiste hoeveelheid stallingsruimte voor 
auto’s en fietsen. Tot op heden geldt de Parkeernormen nota uit 2012.
De concept-nota 2021 heeft in het najaar 2020 voor zienswijzen ter 
inzage gelegen. Er zijn geen reacties ingekomen. De raad heeft de Nota 
Parkeernormen 2021 vastgesteld.

Vaststelling bestemmingsplan Hoornsekade 43
Op het terrein achter Hoornsekade 43 te Den Hoorn stond voorheen 
een glastuinbouwbedrijf, dat in 2015 herontwikkeld is tot een woonwijk. 
Tussen deze nieuwbouwwijk en de woningen aan de Hoornsekade is een 
strook van ongeveer 25 meter breed destijds onbebouwd gebleven en 
gebruikt voor hobbymatige activiteiten. Thans wenst de eigenaar ook op 
deze gronden twee vrijstaande woningen te realiseren. Deze ontwikkeling 
sluit ruimtelijk aan op twee vrijstaande woningen die in 2017 ernaast, 
achter Hoornsekade 47, zijn gerealiseerd. De nieuwe woningen worden 
via een gezamenlijke oprit ontsloten aan de A.M. van der Poellaan. 
Tijdens de tervisielegging zijn acht zienswijzen ingediend. 
De raad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld.
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