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RAADSINFORMATIE
Raadsinformatiebijeenkomst op dinsdag 19 oktober 2021 
Locatie : Gemeentehuis, Schipluiden
Aanvang : 19.30 uur
Onderwerpen : 19.30 – 20.40 uur 
  Luchtvaartbesluit RTHA en gevolgen Midden-Delfland
 De raad wordt geïnformeerd over het proces, de wijze van 

totstandkoming van de voorkeursscenario’s en de inbreng namens  
de gemeente Midden-Delfland in het participatie traject.

  20.45 – 21.45 uur 
  Project N468 
 Marcel Floor, omgevingsmanager N468 Provincie Zuid-Holland zal 

een presentatie verzorgen met o.a. de stand van zaken rondom het 
ontwerp, techniek en planning. 

 We geven daarbij een toelichting op de uitdagingen rondom 
bereikbaarheid, de rol van samenwerkingspartners en het 
omgevingsproces. 

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 > Vergaderkalender en vergaderstukken.

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?
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Den Hoorn

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het plaatsen van digitale 

informatieborden op de locaties Woudseweg (sectie 
C 1114) en Harnaschpolder (sectie H 3898) in Den 
Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0193). 

Bestemmingsplannen
- De gemeenteraad van Midden-Delfland heeft op 28 

september 2021 het bestemmingsplan Tramkade 
9a, Den Hoorn vastgesteld. Dit bestemmingsplan 
voorziet in een wijziging van de geldende 
bestemmingen zodat twee vrijstaande woningen en 
vier appartementen gerealiseerd kunnen worden.

 Het bestemmingsplan met de hierbij behorende 
stukken, ligt met ingang van vrijdag 15 oktober 2021 
gedurende zes weken ter inzage tijdens kantoortijden 
bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, 
Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden.

 U kunt het bestemmingsplan ook inzien op  
www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest 
u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het besluit kunt 
oproepen door het invullen van de locatie, plannaam 
‘Tramkade 9a’ of het planid-nummer:  
NL.IMRO.1842.bp20Tramkade9a-VA01.

 Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het 
vaststellen van het bestemmingsplan kunnen 
belanghebbenden gedurende bovengenoemde 
inzagetermijn van 6 weken beroep instellen bij 
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Het beroep richt u aan de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Digitaal indienen 
kan via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien 
binnen de beroepstermijn een dergelijk verzoek is 
ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op 
het verzoek is beslist.

 Een beroepschrift moet worden ondertekend en 
bevat in elk geval de naam en adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is gericht, een kopie van het 
besluit en de gronden van het beroep (waarom gaat 
u in beroep).

 Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking met ingang van de dag na die 
waarop de hiervoor genoemde beroepstermijn 
afloopt. Het instellen van beroep schorst de werking 
van het besluit niet. Degenen die beroep hebben 
ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige 

voorziening. Een voorlopige voorziening moet 
worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een verzoek 
om voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens 
bevatten als het beroepschrift. Daarnaast moet u 
aangeven welk spoedeisend belang er is om het 
bestemmingsplan niet in werking te laten treden.

 Wanneer tijdens de termijn beroep is ingesteld en 
om een voorlopige voorziening is gevraagd, treedt 
een bestemmingsplan in werking op het moment dat 
op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. 
Voor zowel het indienen van een beroepschrift als 
een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u 
griffierechten. 

 Voor nadere informatie over het bestemmingsplan 
of de procedure kunt u contact opnemen met H.J. 
Habermehl (015) 380 41 11. 

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Ruwaard 
6, 3155 BP Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0509).

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
- Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor een 

woning aan de Oostgaag nabij 35c in Maasland met 
het planidentificatienummer  
NL.IMRO.1842.ovOostgaag39-on01 ligt ter inzage. De 
omgevingsvergunning betreft het oprichten van een 
nieuwe woning aan de Oostgaag nabij 35c, 3155 CE 
in Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0385).

 De gemeenteraad heeft in de vergadering van 28 
september 2021 besloten om naar aanleiding van 
deze aanvraag omgevingsvergunning een ontwerp 
Verklaring van Geen Bedenkingen te verlenen. Daarbij 
is verder besloten dat wanneer er geen zienswijzen 
tegen de verklaring worden ingediend, deze 
verklaring als definitief zal worden beschouwd.

 De ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen liggen met de 
hierbij behorende stukken, met ingang van vrijdag 
15 oktober 2021 gedurende zes weken, tijdens 
kantooruren ter inzage bij het Klant Contact Centrum 
in het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37 in 
Schipluiden. 

 De ontwerpbesluiten kunt u ook inzien op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest 
u ‘Plan kiezen’ waarna u het ontwerpbesluit kunt 
oproepen door het invullen van de locatie of het 
planid-nummer: NL.IMRO.1842.ovOostgaag39-on01.

 Gedurende genoemde termijn van de 
terinzagelegging kan iedereen mondeling, maar bij 
voorkeur schriftelijk, zienswijzen op het ontwerp naar 
voren brengen bij het college van burgemeester en 
wethouders van Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 
ZG Schipluiden. Voor mondelinge reacties kan men 
terecht via het telefoonnummer (015) 380 41 11, 
team Ruimtelijke Ordening en Milieu.

 U kunt ook digitaal een zienswijze indienen. 
Daarvoor moet u beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). 

 Op www.middendelfland.nl/zienswijze vindt u meer 
informatie en het zienswijzeformulier. 

 Voor nadere informatie over de ontwerpbesluiten 
kunt u contact opnemen met H.J. Habermehl  
(015) 380 41 11. 

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het vervangen van een 

bestaande schuur en carport door een nieuwe schuur 
aan de Kwakelweg 6, 3155 CC Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0108).

- Verleende vergunning voor het vergroten van een 
bijgebouw met een dakopbouw aan de Hofsingel 31, 
3155 AL Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0456).

- Verleende vergunning voor het plaatsen van een 
digitaal informatiebord op de locatie Oude Veiling 
(sectie I 1100) Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0193).

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 infor-
matie kunt u contact opnemen met het Klant Contact 
Centrum via (015) 380 41 11.
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Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het verbouwen en 

daarmee wijzigen van het aantal woningen aan de 
Dorpsstraat 37 en 37a (2636 CJ) en Brugstraat 3 en 
3a (2636 CK) in Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0508).

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
- Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor een 

woning aan de Woudseweg bij huisnummer 134, 
Schipluiden met het planidentificatienummer 
NL.IMRO.1842.ovWoudseweg134-on01 ligt ter 
inzage. De omgevingsvergunning betreft het 
verbouwen van het koetshuis tot een woning aan 
de Woudseweg bij nr. 134, 2636 AV Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0447).

 De gemeenteraad heeft in de vergadering van 
28 september 2021 besloten om naar aanleiding 
van deze aanvraag omgevingsvergunning een 
ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen te 
verlenen. Daarbij is verder besloten dat wanneer 
er geen zienswijzen tegen de verklaring worden 
ingediend, deze verklaring als definitief zal worden 
beschouwd.

 De ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen liggen met 
de hierbij behorende stukken, met ingang van 
vrijdag 15 oktober 2021 gedurende zes weken, 
tijdens kantooruren ter inzage bij het Klant 
Contact Centrum in het gemeentehuis, Anna van 
Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. 

 De ontwerpbesluiten kunt u ook inzien op  
www.ruimtelijkeplannen.nl.  
Op deze website kiest u ‘Plan kiezen’ waarna 
u het ontwerpbesluit kunt oproepen door het 
invullen van de locatie of het planid-nummer: 
NL.IMRO.1842.ovWoudseweg134-on01.

 Gedurende genoemde termijn van de 
terinzagelegging kan iedereen mondeling, maar bij 
voorkeur schriftelijk, zienswijzen op het ontwerp 
naar voren brengen bij het college van burgemeester 

en wethouders van Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 
ZG Schipluiden. Voor mondelinge reacties kan men 
terecht via het telefoonnummer (015) 380 41 11, 
team Ruimtelijke Ordening en Milieu.

 U kunt ook digitaal een zienswijze indienen. 
Daarvoor moet u beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). 

 Op www.middendelfland.nl/zienswijze vindt u 
meer informatie en het zienswijzeformulier. 

 Voor nadere informatie over de ontwerpbesluiten 
kunt u contact opnemen met H.J. Habermehl  
(015) 380 41 11.

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het plaatsen van een 

digitaal informatiebord op de locatie Rijksstraatweg 
bij huisnummer 33 (sectie Q 478) Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0193). 

Verlengingen Beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de 

vergunningsaanvraag voor het oprichten van een 
woning ter vervanging van een bestaande woning 
aan de Abtswoude 25, 2636 EE Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0412).

Bestemmingsplannen
- De gemeenteraad van Midden-Delfland heeft op 28 

september 2021 het bestemmingsplan Woudseweg 
150 vastgesteld. 

 Het bestemmingsplan voor de locatie Woudseweg 
150 voorziet in een wijziging c.q. correctie van 
de geldende bestemmingen door het wijzigen 
van een gedeelte van de bestemming ‘Wonen’ 
naar de bestemming ‘Agrarisch-Glastuinbouw’. 
Deze wijziging maakt de vestiging van een 
loonwerkbedrijf en de nieuwbouw van een loods, 
na de sloop van de twee bestaande loodsen, 
mogelijk.

 Het bestemmingsplan met de hierbij behorende 
stukken, ligt met ingang van vrijdag 15 oktober 
2021 gedurende zes weken ter inzage tijdens 
kantoortijden bij het Klant Contact Centrum in 
het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37 in 
Schipluiden.

 U kunt het bestemmingsplan ook inzien op  
www.ruimtelijkeplannen.nl.

 Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ 
waarna u het besluit kunt oproepen door het 
invullen van de locatie, plannaam ‘Woudseweg 150’ 
of het planid-nummer:  
NL.IMRO.1842.bp20Woudseweg150-VA01.

 Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het 
vaststellen van het bestemmingsplan kunnen 
belanghebbenden gedurende bovengenoemde 
inzagetermijn van 6 weken beroep instellen bij 
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Het beroep richt u aan de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Digitaal indienen 
kan via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien 
binnen de beroepstermijn een dergelijk verzoek is 
ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat 
op het verzoek is beslist

 Een beroepschrift moet worden ondertekend 
en bevat in elk geval de naam en adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het 
besluit waartegen het beroep is gericht, een kopie 
van het besluit en de gronden van het beroep 
(waarom gaat u in beroep).

 Het besluit tot vaststelling van het bestemmings-
plan treedt in werking met ingang van de dag na 
die waarop de hiervoor genoemde beroepstermijn 
afloopt. Het instellen van beroep schorst de 
werking van het besluit niet. Degenen die beroep 
hebben ingesteld kunnen verzoeken om een 
voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening 
moet worden ingediend bij de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een 
verzoek om voorlopige voorziening moet dezelfde 
gegevens bevatten als het beroepschrift. Daarnaast 
moet u aangeven welk spoedeisend belang er is 
om het bestemmingsplan niet in werking te laten 
treden.

 Wanneer tijdens de termijn beroep is ingesteld 
en om een voorlopige voorziening is gevraagd, 
treedt een bestemmingsplan in werking op 
het moment dat op het verzoek om voorlopige 
voorziening is beslist. Voor zowel het indienen van 
een beroepschrift als een verzoek om voorlopige 
voorziening betaalt u griffierechten. 

 Voor nadere informatie over het bestemmingsplan 
of de procedure kunt u contact opnemen met  
H.J. Habermehl (015) 380 41 11. 


