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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.

Afwijkende openingstijden 
gemeentehuis rondom de feestdagen

Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de 
Egmondland 14, 2635 MW Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0181).

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van digitale 
informatieborden aan de Woudseweg (sectie C 1114) 
en Harnaschpolder (sectie H 3898) in Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0193).

BESLUITEN

Bestemmingsplannen
- Het uitwerkingsplan “Vastgoedzone Harnaschpolder 

- Zuid” met het planidentificatienummer 
NL.IMRO.1842.up18HP02-VA01 is vastgesteld. Bij 
eerdere bekendmaking is per abuis een foutief 
planidentificatienummer vermeld.

 Dit uitwerkingsplan maakt de realisatie van een 
bedrijfshal voor een autoreparatiebedrijf mogelijk op 
een perceel in de Harnaschpolder te Den Hoorn. Het 
perceel ligt ten oosten van de Rijksweg A4 en ten 

noorden van de provinciale weg N211, ter hoogte 
van afslag 12 (Den Haag-Zuid). 

 Vanaf vrijdag 16 april 2021 ligt het uitwerkingsplan 
met bijhorende stukken, waaronder het 
collegebesluit, ter inzage voor de periode van zes 
weken. Het uitwerkingsplan en de bijbehorende 
stukken kunt u raadplegen via  
www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest 
u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het besluit 
kunt oproepen door het invullen van de locatie of 
het planid-nummer: NL.IMRO.1842.up18HP02-
VA01. U kunt het plan ook inzien bij het Klant 
Contact Centrum in het gemeentehuis, Anna van 
Raesfeltstraat 37 in Schipluiden of als PDF-bestand 
inzien op de gemeentelijke website:  
www.middendelfland.nl/stukken-ter-inzage. 

 Belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het 
college van burgermeester en wethouders hebben 
ingediend kunnen, tijdens de termijn van ter inzage 
ligging, beroep ten aanzien van het uitwerkingsplan 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. 
Stelt u beroep in? Dan kunt u gedurende de genoemde 
termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de voorzitter van deze afdeling. 

 Het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan 
treedt in werking met ingang van de dag na die 

waarop de beroepstermijn afloopt. Wanneer tijdens 
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding 
opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 

digitaal informatiebord aan de Oude Veiling (sectie I 
1100) in Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0193).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het wijzigen van 

omgevingsvergunning  
Z-HZ_WABO-2020-0213/2020-23182 door het 
wijzigen van de inrichting aan de ’s-Herenstraat 16, 
3155 SH Maasland (Z-HZ_WABO-2020-0754).

- Verleende vergunning voor het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Doelstraat 
25, 3155 AG Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0122).
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Het gemeentehuis is in verband met de feestdagen gesloten op de vol-
gende dagen:
-  Op woensdag 5 mei in verband met Bevrijdingsdag
-  Op donderdag 13 en vrijdag 14 mei in verband met Hemelvaartsdag
- Op maandag 24 mei in verband met Tweede Pinksterdag

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.

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 20 april 2021 genomen heeft.

Budget investeringen Centrumplan Schipluiden
In 2016 stelde u de Structuurvisie Centrum Schipluiden vast. De Structuurvisie vormt 
het kader voor het project Centrumplan Schipluiden. Inmiddels zijn benodigde stappen 
gezet in de voorbereiding van verschillende deelprojecten, conform de Structuurvisie. 
Ter uitwerking van de Structuurvisie stelde u in 2020 het Bestemmingsplan Hof van 
Keenenburg vast. Het bestemmingsplan maakt onder andere 50-55 woningen mogelijk 
voor de kern van Schipluiden. Een aanzienlijk deel hiervan valt in de categorie sociaal/
betaalbaar. Het belang van een integrale centrumontwikkeling is door het vorige college 
steeds benadrukt. De openbare ruimte is hierbij een belangrijke verbindende factor. Dit 
leidde eerder echter niet tot het beschikbaar stellen van voldoende krediet. Om te gaan 
naar uitvoering van de verschillende deelprojecten is aanvullend budget nodig voor de 
benodigde investeringen, met name voor de herinrichting openbare ruimte. Investeringen 
in de openbare ruimte vormen een logische samenhang met realisatie van particuliere 
initiatieven. De raad besluit het project Centrumplan Schipluiden integraal voort te laten 
zetten richting de uitvoeringsfase en hiervoor een budget van € 355.100,= ter beschikking 
te stellen voor de benodigde investeringen.
De fracties Mijn Partij en PvdA zagen een voorstel om het budget te verminderen niet 
gesteund door de andere fracties. 

Vaststelling bestemmingsplan ‘Zwethkade Zuid 54
De eigenaar van de woning Zwethkade Zuid 54 in Den Hoorn heeft een verzoek 

ingediend voor een aanpassing van het geldende bestemmingsplan. Op Zwethkade 
Zuid 54 staat een woning waarvoor momenteel de bestemming Agrarisch – 
Glastuinbouw van bestemmingsplan ‘Glastuinbouwgebieden’ geldt. Het agrarisch 
bedrijf waarbij de woning behoorde is verhuisd. De voorheen bij het agrarisch bedrijf 
behorende gronden liggen nu ‘braak’ en zijn beschikbaar als uitbreidingsruimte voor 
het naastgelegen glastuinbouwbedrijf. De bedrijfswoning is in gebruik gebleven als 
reguliere (burger)woning. Het plan voorziet in het planologisch correct regelen van 
de situatie. De raad stelt het bestemmingsplan vast.

Wijziging subsidiëring WOS als overbrugging naar landelijk omroepbestel
De WOS is op basis van de Mediawet aangewezen als lokale omroep. De stichting 
heeft een hoge kwaliteit. Dit blijkt uit de structurele hoge score bij de verkiezingen 
van beste omroep en de wijze waarop aan de criteria van een Lokaal Toereikend 
Media-Aanbod wordt voldaan. Bij de overschakeling naar het nieuwe landelijk 
omroepbestel is het vanuit de gemeente en de WOS belangrijk dit niveau vast te 
houden. Als gevolg van de huidige coronamaatregelen dient de liquiditeit van de 
WOS versterkt te worden. De raad besluit de subsidie over de jaren 2022-2024 bij 
voorschot beschikbaar te stellen en per 2025 stop te zetten.

Vaststellen GREXEN per 1 januari 2021
Het actief exploiteren van gronden door de gemeente is een bedrijfsmatige activiteit, 
waarbij de gemeente risico’s loopt. Deze risico’s zijn omvangrijk. Jaarlijks wordt de 
raad de herzieningen van de grondexploitaties en de bijbehorende risicoanalyse ter 
vaststelling aangeboden. Alle grondexploitaties (grexen) zijn geactualiseerd naar de 
inzichten per 1-1-2021.
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Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de 
Meerkoetlaan 11, 2636 ER Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0189).

- Aanvraag vergunning voor het deels wijzigen van 
omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2020-0307  
door het wijzigen van de afwerking van kadevak  
RK-113-240 aan de Dorpsstraat tussen de 
huisnummers 3 en 8 (sectie B 2618 en 2339) in 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0191).

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 
digitaal informatiebord aan de Rijksstraatweg ter 
hoogte van huisnummer 33 (sectie B 2618) in 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0193).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het plaatsen van een 

hobbykas aan de Tjalk 51, 2636 DB Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0078).

Geheel Midden-Delfland

OVERIGE

Meldingen

- Het college van burgemeester en wethouders heeft 
op 13 april 2021 de nota VTH-beleid gemeentelijke 
taken Omgevingsdienst Haaglanden versie 20 mei 
2020 vastgesteld. 

 Met de inwerkingtreding van de wet 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving (wet 
VTH) is de vernieuwing van het stelsel van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving 
vastgelegd. De Omgevingsdienst Haaglanden 
(ODH) en de deelnemende gemeenten hebben 
samen de Nota VTH-beleid gemeentelijke 
taken Omgevingsdienst Haaglanden opgesteld 
(nota VTH). De nota is van toepassing op de 
werkzaamheden die de ODH namens de gemeente 
uitvoert in het kader van de Wet milieubeheer. 

 Het vaststellen van een de nota VTH-taken kan 
beschouwd worden als een besluit van algemene 
strekking en een algemeen verbindend voorschrift. 
Dit betekent dat het besluit niet vatbaar is voor 
bezwaar en/of beroep. Het besluit treedt inwerking 
op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

 De nota VTH ligt vanaf 29 april 2021 gedurende 
zes weken, tijdens kantooruren voor iedereen 
ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het 
gemeentehuis van Midden-Delfland, Anna van 
Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden.

Regelingen
- Op 13 april heeft het college van burgemeester 

en wethouder de Subsidieregeling waardering 
prestaties studieseizoen kringlooplandbouw 
Midden-Delfland 2021 vastgesteld.
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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 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.


