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Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Willem de 
Zwijgerlaan 31, 2635 JJ Den Hoorn 

 (Z-HZ_WABO-2021-0262).
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Koningin 
Wilhelminalaan 34, 2635 HN Den Hoorn 

 (Z-HZ_WABO-2021-0266).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het legaliseren van een 

dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Prins 
Hendriklaan 19, 2635 JG Den Hoorn 

 (Z-HZ_WABO-2021-0157).

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Agnes 
Croesinklaan 8, 2636 HM Schipluiden 

 (Z-HZ_WABO-2021-0264).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het uitbreiden van een 

bedrijfspand door het oprichten van een aanbouw 
aan de Gaagweg 5, 2636 AG Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0074).

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 bekendmakingen 
vindt u in het elektronisch gemeenteblad. 
Deze bekend makingen kunt u opzoeken via www.mid-
dendelfland.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.

Steeds meer open  
Vanaf 5 juni zetten we de derde stap in het openingsplan. Onder voorwaarden gaat bijna alles weer 
open. Ook restaurants, bioscopen en musea. Iedereen vanaf 18 jaar mag weer in groepsverband sporten. 
Stap voor stap kan steeds meer.

RAADSINFORMATIE
Commissievergadering   
Op dinsdag 8 juni 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 
• Voorstel tot herinrichting vrachtwagenparkeerterrein 

Dorppolderweg Schipluiden waaronder het onttrekken aan 
openbaarheid van een deel

• Voorstel herontwikkeling Hoornbloem te Den Hoorn
• Voorstel inzake de financiële stukken GR GGD en VT 

Haaglanden
• Voorstel inzake de financiële stukken Avalex
• Voorstel inzake de financiële stukken Omgevingsdienst 

Haaglanden
• Voorstel Jaarstukken 2020 Gemeente Midden-Delfland
• Voorstel periodieke begrotingswijziging 2021-02

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

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 tot uiterlijk maandag 7 juni 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.

28 mei 2021

Coronaregels
5 juni tot en met minstens 30 juni 2021

Deze regels gelden van 5 tot en met minstens 30 juni 2021

Basisregels

Was je handen Houd afstand en  
ga weg als het druk is

Houd 1,5 meter afstand Is het druk? Ga dan weg

Klachten? Blijf thuis 
en laat je testen

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Draag een mondkapje 
waar verplicht

Thuis Werk zoveel  
mogelijk thuis

Werk thuis als dat kan 

Max. 4 gasten  
per dag ontvangen

Ontvang thuis maximaal 4 gasten per dag en houd afstand van de gast

Buiten

Maximaal 4 mensen of 1 huishouden mogen samen naar buiten

Max. 4 mensen
of 1 huishouden

Houd ook buiten afstand van mensen buiten uw huishouden

Kinderopvang  
en onderwijs

Kinderopvang voor  
0 tot en met 4 jaar 

Kinderopvang voor 0 tot en met 4 jaar open

Buitenschoolse
opvang

Buitenschoolse opvang open

Basisschool

Basisscholen open

Middelbare  
school open

Middelbare scholen open  

Mbo en hoger  
onderwijs deels open

Winkels Alle winkels open

Alle winkels zijn open

Na 22.00 uur geen 
verkoop alcohol

Na 22.00 uur kun je geen alcohol kopen

Reizen
Vermijd drukte in 

het openbaar vervoer

Gaat u op vakantie naar het buitenland? Check www.wijsopreis.nl

Vakantie? Check 
www.wijsopreis.nl

Horeca Afhalen en bezorgen

Eten afhalen en bezorgen is mogelijk

Restaurant en café 
6.00 - 22.00 uur

Restaurant en café open van 6.00 tot 22.00 uur Terras buiten open van 6.00 tot 22.00 uur

Terras buiten 
6.00 - 22.00 uur Discotheek

Discotheken zijn dicht

Sport Buiten en binnen

Binnen en buiten sporten toegestaan zonder 1,5 meter afstand 

Wedstrijden t/m 17 jaar

Wedstrijden tot en met 17 jaar zijn toegestaan

Binnenzwembad

Binnenzwembad is open Sauna is open Kleedkamers en douches zijn open

Sauna
Kleedkamer 
en douche

Bezoek aan: Bibliotheek

Bibliotheek is open

Museum

Museum is open 

Dierentuin  
en pretpark

Dierentuin en pretpark zijn open 

Bioscoop
en theater

Bioscoop en theater zijn open

Evenementen

Evenementen zijn verboden

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

alleen samen krijgen we corona onder controle
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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.

Vervolg Aanvragen en Besluiten Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Geheel Midden-Delfland

OVERIGE

Beleid
- Het college van burgemeester en wethouders heeft 

op 25 mei 2021 het Uitvoeringsbeleid Haaglanden 
voor de gemeentelijke basistaak asbest versie 6.2 
van 27 oktober 2020 vastgesteld.

 Met de Wijziging Besluit Omgevingsrecht (BOR) 
per 1 juli 2017 maakt de bedrijfsmatige sanering 
en verwijdering van asbest en de ketenbenadering 
op het gebied van toezicht en handhaving 
onderdeel uit van het basistakenpakket dat door de 
Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) wordt 

 uitgevoerd. Het gaat daarbij om bedrijfsmatige 
asbestsaneringen met betrekking tot bouwwerken. 
Op grond van artikel 7.2 lid 6 en lid 7 van het Bor 
kunnen gemeenten afspraken maken over de 
diepgang en intensiteit van het uitvoerings- en 
handhavingsbeleid. 

 De deelnemende gemeenten en de ODH 
hebben gedurende lange tijd overlegd over 
de kaders en uitgangspunten voor overdracht 
van de taakuitvoering. Dat heeft geresulteerd 
in een gezamenlijk voorstel voor een uniform 
uitvoeringsbeleid van de gemeentelijke basistaak 
asbest. In het voorstel wordt uitgegaan van een 
wettelijk minimumniveau en ruimte voor hogere, 
lokale ambities.

 Het vaststellen van de beleidsnota een de 
nota Uitvoeringsbeleid Haaglanden voor de 
gemeentelijke basistaak asbest 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 in werking op de dag na 
bekendmaking in het Elektronisch gemeenteblad.

 De nota Uitvoeringsbeleid Haaglanden voor de 
gemeentelijke basistaak asbest ligt vanaf 4 juni 
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.
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Heeft u al een nee/ja of nee/nee  
op uw brievenbus?
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. 

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. 

Wie verdient er een Koninklijke 
onderscheiding?
Elk jaar worden, ter gelegenheid van Koningsdag, Koninklijke onderscheidingen door 
de burgemeester uitgereikt. U kunt een inwoner uit Midden-Delfland voordragen 
voor een onderscheiding. 
 
Lintjesregen 2022
Het is belangrijk om een Koninklijke onderscheiding op tijd aan te vragen.  
Wilt u dat de onderscheiding tijdens de lintjesregen van 2022 wordt uitgereikt?  
Lever uw voorstel dan voor 1 juli 2021 bij ons in.
  
Iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding?
Algemene informatie over Koninklijke onderscheidingen staat op www.lintjes.nl.  
De website beschrijft stapsgewijs hoe iemand voor een lintje kan worden 
voorgedragen. Suzanne Neven behandelt de lintjes voor onze gemeente. Zij kan in 
grote lijnen aangeven of de verdiensten van iemand inderdaad bijzonder genoeg zijn 
voor een Koninklijke onderscheiding. 

Wilt u meer informatie of iemand voordragen? Neemt u dan contact op met  
Suzanne Neven via het telefoonnummer (015) 380 42 80  
of mail naar sneven@middendelfland.nl.

Nogmaals oproep aan 
gedupeerden van de kinderopvang 
toeslagenaffaire
Is uw kinderopvangtoeslag tussen 2005 en 2019 onterecht stopgezet?  
Denkt u dat u ten onrechte geld moest terugbetalen aan de Belastingdienst? 
Of kreeg u geen kinderopvangtoeslag, terwijl u er wel recht op had?  
Dan bent u misschien een gedupeerde van de toeslagenaffaire.

Als u denkt dat u een mogelijk gedupeerde bent van de toeslagenaffaire, dan 
is het belangrijk dat u zich meldt bij de Belastingdienst. Nadat u zich heeft 
aangemeld gaat de Belastingdienst onderzoeken of u in aanmerking komt 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.

Ook de gemeente biedt hulp
Ook de gemeente kan u helpen, als u hulp nodig heeft. Heeft u problemen 
gekregen door de toeslagenaffaire? Denk aan schulden of problemen met uw 
gezondheid, werk, woning of gezin. Vraag de gemeente om hulp.
Samen bespreken we uw situatie. En hoort u hoe wij u kunnen helpen. U kunt 
bijvoorbeeld denken aan hulp bij schulden. Maar ook aan een doorverwijzing naar 
andere hulpverleners. 

Neem contact met ons op
Wilt u weten waar wij u misschien mee kunnen helpen? Bel dan ons Klant Contact 
Centrum 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. 

Heeft u zich al eerder gemeld? Dan nemen wij binnenkort contact met u op om 
samen te bespreken hoe we u/ jullie kunnen helpen. Als u eerder contact wilt, kunt 
u natuurlijk ook altijd zelf contact met ons opnemen.
U staat er niet alleen voor!

Openbare vergadering 
Algemeen bestuur bedrijvenschap HarnaschPolder

Datum:  Donderdag 24 juni 2021
Aanvang:  17.30 uur
Locatie:  Via Microsoft Teams – link ontvangt u na aanmelding

Wilt u inspreken of de vergadering bezoeken? Meld u dan vooraf aan  
bij de secretaris de heer ir. A. Vitner, via avitner@middendelfland.nl.

De stukken liggen vanaf 10 juni ter inzage in het gemeentehuis  
van Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden.

Voor en namens het bedrijvenschap HarnaschPolder,
Ir. A Vitner 
Secretaris bedrijvenschap HarnaschPolder

Openbare
kennisgeving
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RAADSINFORMATIE
Besluiten gemeenteraad    
Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste besluiten die de gemeen-
teraad van Midden-Delfland op dinsdag 25 mei 2021 genomen heeft.

Vaststellen van RES 1.0 
De RES 1.0 is een regionale invulling van de (inter)nationale CO2 -en 
energiedoelen. Het is een belangrijke tussenstap op weg naar een vrijwel CO2-
vrije samenleving in 2050. De RES 1.0 is de uitwerking van de concept-RES en 
bevat de inzichten uit de wensen en bedenkingenprocedure die medio 2020 met 
de volksvertegenwoordigingen is doorlopen. Met het vaststellen van de RES 1.0 
wordt invulling gegeven aan het Klimaatakkoord waar decentrale overheden zich 
eind 2019 aan hebben verbonden.  De RES 1.0 heeft geen bindend karakter. Het 
is een strategische regiovisie met lokale autonomie op basis waarvan individuele 
gemeenten, waterschappen en de provincie Zuid-Holland aan de slag kunnen 
met duurzame opwekking van elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde 
omgeving en de benodigde opslag en infrastructuur. Zo werken partijen in de regio 
zelfstandig en gezamenlijk aan een betaalbare, betrouwbare, veilige en schone 
energievoorziening voor iedereen in de regio Rotterdam Den Haag.
De raad stelt de RES 1.0 vast, aangezien:
• het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) expliciet op de kaart wordt gezet en 

het open veenweidegebied wordt uitgesloten als zoekgebied voor grootschalige 
opwek van windenergie en zonne-energie op land. 

• hiermee invulling wordt gegeven aan het Klimaatakkoord waar decentrale 
overheden zich eind 2019 aan hebben verbonden.

• het als basis voor lokale activiteiten dient en de kans op realisatie van de 
duurzaamheidsdoelen vergroot. De RES 1.0 biedt namelijk ruimte voor een lokale, 
integrale afweging van belangen, met oog voor ruimtelijke kwaliteit en in goede 
interactie met de omgeving. 

Implementatie van de Omgevingswet
De Omgevingswet wordt het nieuwe juridische kader voor gemeenten om 
vergunningen te verlenen.
Van belang bij de Omgevingswet is dat vóór de inwerkingtreding afspraken worden 
gemaakt over de gewenste verdeling van bevoegdheden tussen gemeenteraad en 
college. Voor het maken van de andere instrumenten (de Omgevingsvisie en het 
Omgevingsplan) hebben gemeenten nog tot eind 2029 de tijd. 

De benodigde acties hiervoor zijn beschreven in een Plan van Aanpak. Een van 
de cruciale randvoorwaarden om na 1 januari 2022 vergunningen te kunnen 
verlenen en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving mogelijk houden is het tijdig 
aansluiten op het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Streven daarbij 
is om de dienstverlening aan inwoners en ondernemers op niveau te houden.  Op 
voorstel van het college besluit de raad om de benodigde middelen beschikbaar te 
stellen voor de uitvoering van het Plan van Aanpak implementatie Omgevingswet. 
Deze middelen worden aangewend voor de incidentele inhuur van additionele 
capaciteit en het ter beschikking stellen van de benodigde out of pocket middelen 
specifiek ten behoeve van de implementatie van de omgevingswet op het gebied van 
met name de volgende beleidsvelden: ICT, Ruimtelijke Ordening & Milieu, Bouw- en 
Woningtoezicht en Financiën.

Financiële stukken regionale samenwerkingsverbanden 
De gemeente Midden-Delfland werkt voor diverse beleidsterreinen samen met 
buurgemeenten. Op grond van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen 
hebben de deelnemende gemeenten invloed op het financiën van de 
samenwerkingsverbanden. De gemeenteraad kan reageren op de ontwerp-begroting 
en overige wijzigingen van financiële aard. De raad van Midden-Delfland heeft 
de financiële stukken beoordeeld van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
(MRDH), Veiligheidsregio Haaglanden, Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en het 
Bedrijvenschap Harnaschpolder.
Aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, die onder andere gaat over het 
openbaar vervoer, wordt kenbaar gemaakt dat de aanwezigheid en de frequentie 
van buslijn 33 (Maassluis – Delft) van essentieel belang is voor de inwoners van de 
gemeente Midden-Delfland. Dit initiatief van de fractie D66 werd door alle andere 
fracties ondersteund.

Wijzigingen GR Veiligheidsregio Haaglanden
Met ingang van 1 januari 2022 kunnen Veiligheidsregio’s de arbeidsvoorwaarden 
voor hun personeel niet langer ontlenen aan de CAR UWO voor gemeenten.  Door 
het oprichten van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s 
(WVSV), die namens de besturen van de veiligheidsregio’s onderhandelt met 
de werknemersorganisaties kunnen bindende afspraken worden gemaakt over 
arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s. 
Juridisch betekent dit dat de bestuurlijke regeling over de Veiligheidsregio 
(gemeenschappelijke regeling) aangepast moet worden. De raad stemt hiermee in.


