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Informatieavond voorgenomen
aanleg warmtetransportleiding

Heeft u al een nee/ja of nee/nee
op uw brievenbus?

Gasunie bereidt de aanleg voor van WarmtelinQ, een hoofdtransportleiding voor
warmte. De vergunningen voor de aanleg van het eerste deel van de leiding, van
Vlaardingen naar Den Haag, liggen ter inzage van 18 maart tot en met 29 april.
Op maandag 22 maart is er van 19.30 – 21.00 uur een online informatieavond
over het tracédeel in Rijswijk, Delft en Midden-Delfland. U kunt zich opgeven via
www.warmtelinq.nl/informatieavond.

Vanaf nu is het nóg makkelijker om een sticker aan te vragen. Even bellen of mailen
naar het gemeentehuis en u heeft ‘m binnen een paar dagen kosteloos in huis:
www.middendelfland.nl/sticker of (015) 380 41 11.

Tijdens de online avond geeft Gasunie uitleg over het project. Aan de orde komen
onder andere de ligging van het voorgenomen tracé, de werkwijze tijdens de aanleg,
en de maatregelen die genomen worden om de overlast te beperken. De provincie
Zuid-Holland licht toe hoe de zienswijzeprocedure in zijn werk gaat. Tijdens de
bijeenkomst kunnen de deelnemers vragen stellen aan mensen van de gemeente,
de provincie Zuid-Holland en WarmtelinQ.

Aan u de keuze!
Kiest u voor de nee/ja sticker? Dan krijgt u alleen nog post die voor u bestemd is. Per
jaar bespaart u daarmee zo’n 33 kilo papier. Liever de nee/nee? Dan bespaart u zelfs
nog meer. Maar u ontvangt dan óók geen huis-aan-huisblad meer.

Documenten bekijken en reageren
Voor de aanleg van de warmtesportleiding zijn diverse soorten vergunningen nodig,
maar ook een door Provinciale Staten vastgesteld Provinciaal Inpassingsplan (PIP)
en een Milieu-effectrapport (MER). Vanaf 18 maart zijn het ontwerp-PIP, het MER en
de ontwerpbesluiten (vergunningen) zes weken lang in te zien via de website van de
provincie Zuid-Holland: https://www.zuid-holland.nl/terinzagewarmtelinq.
Zienswijzen kunnen daar ook worden ingediend.
Wat is WarmtelinQ?
WarmtelinQ is een hoofdtransportleiding voor warmte. Via de leiding zal in de
toekomst restwarmte vanuit de Rotterdamse haven naar Den Haag worden gebracht.
Hiermee kunnen, via warmtedistributienetten in de wijk, woningen en bedrijven op
diverse plekken in de provincie verwarmd worden. Daardoor neemt het gebruik van
aardgas af, wat een belangrijke stap is in de energietransitie.
Meer informatie: www.warmtelinq.nl

E-mailservice: ontvang automatisch
alle bekendmakingen in uw mailbox
Op de website https://overuwbuurt.overheid.nl/kunt u zich gratis abonneren op de
bekendmakingen van de gemeente Midden-Delfland, bijvoorbeeld
op postcode of op onderwerp. U ontvangt dan de bekendmakingen vanzelf
via e-mail.
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Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een
berging met overkapping en het verplaatsen van een
poort aan de Kreekoever 13, 2636 BM Den Hoorn
(Z-HZ_WABO-2021-0112).
- Aanvraag vergunning voor het wijzigen van de
bestemming naar wonen aan de Zwethkade Zuid
tussen de huisnummers 30 en 28a (sectie G 1309,
2635 CV) in Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0115).

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van een
teeltruimte aan de Burgerweg 6b, 3155 DB Maasland
(Z-HZ_WABO-2021-0111).

BESLUITEN
Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het plaatsen van een
terrasoverkapping op een balkonterras aan de
Dirkjespeer 17, 2635 MA Den Hoorn
(Z-HZ_WABO-2021-0062).
- Verleende vergunning voor het plaatsen van een
schuur met overkapping aan de Kreekoever 15,
2635 BM Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0013).
- Verleende vergunning voor het oprichten van een
Van der Valk Hotel aan de Peuldreef 3 (sectie H2471,
2635 BX) in Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2020-0743).
Verlengingen beslistermijn
- Beslistermijn is verlengd van de vergunningsaanvraag
voor het plaatsen van brugleuningen aan de
Harnaschdreef kruising Lookwatering (sectie H 3752)
in Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0006).
(APV)vergunningen
- Verleende ontheffing voor een periode van twee jaar
van het verbod om op eigen terrein, dat buiten de
bebouwde kom van Maasland, Schipluiden en Den
Hoorn ligt, snoeihout te verbranden in de maanden
maart en april. De ontheffing heeft betrekking op de
locatie Noordhoornseweg 42, 2635 GC Den Hoorn.
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(APV)vergunningen
- Verleende ontheffing voor een periode van twee jaar
van het verbod om op eigen terrein, dat buiten de
bebouwde kom van Maasland, Schipluiden en Den
Hoorn ligt, snoeihout te verbranden in de maanden
BESLUITEN
maart en april. De ontheffing heeft betrekking op de
locaties:
Omgevingsvergunningen
- Oostveenseweg 11, 2636 EC Schipluiden
- Verleende vergunning voor het plaatsen van een
- Oostveenseweg 19, 2636 EC Schipluiden
object ter herdenking van Hans Horlings op de locatie - Rijksstraatweg 18, 2636 AX Schipluiden
Kluiskade kruising Burg Groot Enzerinksingel (sectie
- Vlaardingsekade 53, 2636 BB Schipluiden
C3580) in Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0025).
- Terrein Vlietlanden langs de Trekvliet tussen
- Verleende vergunning voor het plaatsen van een
Boonervliet en Middelvliet
dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Delkamp
- Terrein van de Eendenkooi, Zouteveenseweg 25a,
40, 3155 GD Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0018).
2636 EG Schipluiden
(APV)vergunningen
- Verleende ontheffing voor een periode van twee jaar
van het verbod om op eigen terrein, dat buiten de
bebouwde kom van Maasland, Schipluiden en Den
Hoorn ligt, snoeihout te verbranden in de maanden
maart en april. De ontheffing heeft betrekking op de
locaties:
- Kortebuurt 14, 3155 EH Maasland
- Oostgaag 23, 3155 CE Maasland
- Westgaag 7a, 3155 DD Maasland
- Westgaag 19, 3155 DD Maasland
- Westgaag 26, 3155 DE Maasland
Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad.
Deze bekendmakingen 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.
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RAADSINFORMATIE
Raadsvergadering
Op dinsdag 23 maart 2021 om 19.30 uur is er een openbare raadsvergadering.
Vanwege de coronamaatregelen vindt de vergadering niet plaats in het
gemeentehuis, maar is deze volledig digitaal.
Wilt u de raadsvergadering 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
• Voorstel 1e periodieke begrotingswijziging 2021
• Voorstel Kostenverdeling kadeverbeteringsproject in het dorp Schipluiden
tussen het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente
• Voorstel Afvalstoffen Verordening 2021
• Voorstel Notitie uitgangspunten TransitieVisie Warmte
• Voorstel onttrekking aan de openbaarheid van de Harnaskade (westzijde)
• Amendement C VVD Obstakelvrije stoep
• Voorstel tot het vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021(APV)
• Motie 1 OGP over vereenvoudiging regelgeving
• Voorstel wijziging tijdbestedingsnorm en ontheffing woonplaatsvereiste
wethouder F.J.M. ten Have

Vervolg Aanvragen en Besluiten

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. Aanmelden voor het digitale
spreekrecht kan tot en met maandag 22 maart 17.00 uur. 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.
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Geheel Midden-Delfland
BESLUITEN
Uitschrijvingen BRP
- Uit onderzoek van de gemeente Midden-Delfland
is gebleken dat onderstaande personen niet meer
wonen op het adres waar de personen volgens de
Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.
Het college van burgemeester en wethouders van
Midden-Delfland besluit de adresgegevens van de
volgende personen daarom ambtshalve te wijzigen
naar adres onbekend:
- R.V. Lingurar		
18-02-2001
M.S. Szilagyi		
07-08-2020
- K.L.J. Fyten		
19-10-1978
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OVERIGE
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt
u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij om
eerst telefonisch contact met ons op te nemen.
We nemen samen met u het besluit door. Bent u
het na dit gesprek nog steeds niet eens met dit
besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen naar
het college van burgemeester en wethouders.
Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
bekendgemaakt. Daarmee voorkomt u dat wij uw
bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Let op: ook anderen die belang hebben bij dit
besluit kunnen bezwaar maken.

Beleidsregels
- Op 9 maart 2021 heeft het college de Beleidsregel
Urgentieverklaringen Midden-Delfland 2021
vastgesteld. De beleidsregels hebben als doel om
per urgentiebepaling een overzicht te geven van
de belangrijke toepassingscriteria waarmee een
woningzoekende kan vragen om indeling in een
urgentiecategorie. De keuze voor beleidsregels
met daarin een overzicht van de instructies voor de
inhoudelijke beoordeling van urgentie-aanvragen,
leidt tot transparante, eenduidige afhandeling van
de individuele aanvragen in de regio.
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