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Openingstijden gemeentehuis
rond de feestdagen 

www.middendelfland.nl Anna van Raesfeltstraat 37  •  2636 HX   •  Schipluiden   

Den Hoorn

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag voor het plaatsen van een schutting aan de 

Woudseweg 130, 2635 CG Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0668).

- Aanvraag voor het oprichten van een dakopbouw 
en het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel 
dakvlak aan de Prinses Beatrixstraat 10, 2635 HC  
Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0670).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het vellen van vijf bomen 

en één haag aan de Lookwatering bij huisnummers 
54 en 54a, 2635 EA Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0655).

- Verleende vergunning voor het oprichten van een 
erker aan de voorgevel aan de Egmondland 38,  
2635 MW Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2021-0473).

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag voor het gewijzigd uitvoeren een 

omgevingsvergunning aan de Duifpolder 9a,  
3155 CA Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0662).

- Aanvraag voor het stabiliseren van de vleugelwand 
brug M051 aan de Maaslandse Dam (sectie I 2122) 
in Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0666).

- Aanvraag voor het plaatsen van dakkapellen op 
het voor- en achtergevel dakvlak aan de Slot de 
Houvelaan 32, 3155 VT Maasland  
(Z-HZ_WABO-2021-0672).

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het realiseren van twee 

zelfstandige units onder de bestaande overkapping 
aan de Oud Camp huisnummers 10e en 10f, 3155 DL 
Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0643).

- Verleende vergunning voor het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Ruwaard 
6, 3155 BP Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0509).

Verlengingen Beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunningsaanvraag 

voor het plaatsen van vier geschakelde kantoorunits 
voor een periode van 3 jaar aan de Molenweg 12, 
3155 AV Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0551).

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag voor het realiseren van een gevelopening 

door het plaatsen van een kozijn in de zijgevel aan 
de Schouw 37, 2636 DH Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0658).

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
- Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor 

het oprichten van een vrijstaande woning met 
een bijgebouw aan de Westlander 44, 2636 CZ 
Schipluiden (Z-HZ_WABO-2021-0752).

 Vanaf 24 december 2021 ligt het ontwerpbesluit ter 
inzage voor de periode van zes weken bij het Klant 

 Contact Centrum in het gemeentehuis, Anna van 
Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. 

 U kunt dit plan ook online inzien via  
www.middendelfland.nl/stukken-ter-inzage of op  
www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest 
u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het besluit kunt 
oproepen door het invullen van de locatie of  
met het planidentificatienummer  
NL.IMRO.1842.ov21Westlander-on01.
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Rond de feestdagen zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd:
• Donderdag 23 december tot 13.00 uur geopend
• Vrijdag 24 december tot 13.00 uur geopend
• Vrijdag 31 december tot 13.00 uur geopend

Samen tegen verspreiding
van het coronavirus
We zagen het al wel aankomen, maar sinds zaterdag gelden er toch weer zware maat-
regelen. Juist in een maand waarin we graag samen feest vieren. Dit zorgt ervoor dat 
wij allemaal onze plannen voor de feestdagen aan moeten passen. Helaas was deze 
beslissing nodig om te proberen de snelle verspreiding van de omikron variant tegen 
te gaan. Samen kunnen we ervoor zorgen dat dit virus geen kans krijgt om zich te 
verspreiden. Dat vraagt veel van ons. Ik ga ervan uit dat iedereen zich zoveel mogelijk 
aan de maatregelen houdt. Alleen dan kunnen we elkaar beschermen. 

Ondanks dit alles, hoop ik dat u allemaal een manier vindt om deze decembermaand 
feestelijk af te sluiten. Heb aandacht voor de mensen in uw directe  
omgeving. Maak even een extra praatje met die alleenstaande buurvrouw. Groet  
de oudere meneer op weg naar de supermarkt. En onze jongeren, die u misschien 
buiten ziet staan, moeten veel activiteiten missen. Voor iedereen is het aanpassen naar 
maatregelen die we eigenlijk niet willen. Maar ze zijn helaas wel nodig om uzelf en de 
mensen om u heen te beschermen. 

Ik wens u ondanks alle maatregelen een mooie tijd. En ik hoop dat u gezond  
het nieuwe jaar in gaat.

Burgermeester Arnoud Rodenburg
Gemeente Midden-Delfland

Subsidie voor controles op 
coronatoegangsbewijzen
De gemeente stelt een totaalbijdrage van € 50.000,- beschikbaar voor horecaondernemers, 
sportverenigingen, culturele instellingen en evenementenorganisatoren in Midden-Delfland 
die extra kosten moeten maken, omdat zij verplicht zijn de coronatoegangsbewijzen 
te controleren. Organisaties ontvangen een tegemoetkoming om de (financiële) lasten 
te verlichten. De regeling werkt op basis van ‘’wie het eerst komt, wie het eerst maalt’’ 
en ‘’op is op’’. Een aanvraag kan vanaf 16 december 2021 worden ingediend. Voor de 
aanvraagprocedure, de voorwaarden en overige informatie verwijzen wij u naar onze 
website: www.middendelfland.nl/toegangsbewijs.
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Vervolg Schipluiden

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Verleende vergunning voor het ophogen van 

percelen met 70 cm grond aan de Abtswoude nabij 
huisnummer 54 (sectie Q, 1179, 1180, 1182,1183, 
1184 en 1893), 2636 EE Schipluiden  
(Z-2021-00292).

Verlengingen Beslistermijn
- Verlengde beslistermijn van de vergunnings-

aanvraag voor het verbouwen van twee woningen 
naar vier woningen aan de Dorpsstraat 37, 2636 CJ 
en Brugstraat 3, 2636 CK Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0508).

Bestemmingplannen
- De gemeenteraad van Midden-Delfland heeft een 

herstelbesluit genomen over bestemmingsplan Hof 
van Keenenburg. Het besluit gaat over het borgen 
in het bestemmingsplan van een uitrit naar de 
Kasteellaan in Schipluiden.

 Het herstelbesluit ligt vanaf vrijdag 24 december 
2021 zes weken ter inzage. Wilt u het besluit 
inzien? Dat kan tijdens kantooruren in het Klant 

Contact Centrum in het gemeentehuis,  
Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden en op  
www.middendelfland.nl/inzage. U kunt het besluit 
ook inzien op ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt 
u het besluit vinden door het invullen van het 
plannummer NL.IMRO.1842.bp19SL01-VA02.

 Tegen het herstelbesluit kunt u van 24 december 
2021 t/m 3 februari 2022 beroep instellen:  
www.middendelfland.nl/beroep.

 Voor meer informatie over het besluit of de 
procedure kunt u contact opnemen met P.C. van 
der Brugge via het algemene nummer van de 
gemeente: (015) 380 41 11. 

Geheel Midden-Delfland

OVERIGE

Verordeningen
- De inwoners en ondernemers in Midden-Delfland 

betalen voor een aantal diensten en producten van 
de gemeente. Dit moet gebeuren op basis van de 
juiste juridische grondslagen. De gemeenteraad heeft 
daarom de volgende verordeningen vastgesteld:
• De Verordening op de heffing en invordering van 

onroerendezaakbelastingen Midden-Delfland 
2022 (2021-29897).

• De Verordening op de heffing en invordering van 
afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Midden-
Delfland 2022 (2021-29899).

• De Verordening op de heffing en invordering 
van rioolheffing Midden-Delfland 2022 (2021-
29900).

• De Verordening op de heffing en invordering 
van leges Midden-Delfland 2022, met de daarbij 
behorende tarieventabel (2021-29899 + 2021-
29902).

• De Verordening op de heffing en invordering van 
begrafenisrechten Midden-Delfland 2022, met 
de daarbij behorende tarieventabel (2021-29903 
+ 2021-32087). 

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

RAADSINFORMATIE
Besluiten gemeenteraad 
Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste besluiten die de 
gemeenteraad van Midden-Delfland op dinsdag 14 december 2021 genomen 
heeft.

Herstelbesluit bestemmingsplan Hof van Keenenburg
Op het beroep tegen het bestemmingsplan heeft de bestuursrechter 
een tussenuitspraak gedaan. Deze houdt in dat de gemeenteraad het 
bestemmingsplan moet aanvullen. Het gaat daarbij om een uitweg voor appellant 
vanaf zijn perceel naar de Kasteellaan. Deze moet in het bestemmingsplan 
geborgd worden. Met dat doel is het bestemmingsplan aangevuld met een 
voorwaardelijke verplichting. 

Verzoekbesluit onteigening Centrumplan Den Hoorn
De gemeente streeft naar een zo spoedig mogelijke realisatie van het 
Centrumplan den Hoorn. Op 14 november 2017 stelde de raad het 
bestemmingsplan “Centrum Den Hoorn 2016” gewijzigd vast. Dit Centrumplan 
voorziet in de realisatie van 13 grondgebonden woningen, 9 appartementen, 
een supermarkt met een oppervlak van 1.600 m² (bvo), een dagwinkel met 
een oppervlak van 150 m² (bvo) en een parkeervoorziening op maaiveld. De 
benodigde percelen zijn - ondanks uitgebreide minnelijke pogingen daartoe – 
niet allemaal in eigendom van de gemeente Midden-Delfland en de ten laste van 
het in eigendom van de gemeente zijnde perceel gevestigde erfdienstbaarheden 
zijn tot op heden in stand gebleven. Om het Centrumplan Den Hoorn te kunnen 
realiseren, is besloten tot indiening van een verzoek tot aanwijzing ter onteigening 
bij de Kroon.

TransitieVisie Warmte
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke gemeente voor het einde van 
2021 een Transitievisie heeft opgesteld. De gemeente Midden-Delfland heeft 
samen met stakeholders de Transitievisie Warmte (TVW) opgesteld. Met deze 
Transitievisie Warmte wordt concreet invulling gegeven aan die ambitie: richting 
bepalend. Er wordt beschreven hoe de gemeente met inwoners en organisaties 
gaat samen werken aan een aardgasvrij Midden-Delfland, op een manier die past 
bij onze gemeente. Daarbij is het streven om in 2030 (t.o.v. 2010) 20% minder 
gasverbruik te hebben in de gebouwde omgeving. In 2050 is de gemeente 
Midden-Delfland aardgasvrij.
In Midden-Delfland wordt richting 2050 uiteindelijk een mix van structurele 
warmteoplossingen verwacht. Voor nu legt de gemeente daarom de focus op 
isolatie, ventilatie, hybride warmtepompen en elektrisch koken. Dit betekent dat 
woningen en gebouwen ‘transitie gereed’ worden gemaakt. De samenwerking 
met het energieloket (strategisch partner in de TVW) zal daarin een belangrijke rol 
gaan spelen.

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2022
Gemeente Midden-Delfland heeft al enkele jaren een integrale verordening 
Wmo en Jeugdhulp. De afgelopen periode is er gewerkt aan het bijwerken en 
aanscherpen van deze verordening in samenwerking met een gespecialiseerde 
jurist. De hoofdreden voor aanpassing en aanscherping van de verordening zijn de 
blijvende ontwikkelingen in de jurisprudentie. 

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de rechtpositie van inwoners goed moet 
worden vastgelegd en actueel moet worden gehouden. De raad heeft een nieuwe 
verordening vastgesteld, die vanaf 1 januari 2022 geldt.

Regiovisie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis
Vanaf januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor Beschermd Wonen, 
het bieden van zorg voor mensen met psychische en psychosociale problematiek 
die -tijdelijk- onvoldoende in staat zijn zichzelf te handhaven in de maatschappij 
(Wmo2015). Per 1 januari 2022 wordt de centrumgemeentetaak Beschermd 
Wonen verder gedecentraliseerd naar alle gemeenten, gevolgd door de 
decentralisatie van de financiële middelen vanaf 2023 met naar verwachting 
tegelijkertijd de invoering van een nieuw verdeelmodel voor de middelen 
Beschermd Wonen/Beschermd Thuis en Maatschappelijke Opvang. Hiermee 
wordt recht gedaan aan de verantwoordelijkheid die alle gemeenten voelen voor 
deze inwoners en krijgen zij meer mogelijkheden om dit aan te laten sluiten 
bij hun lokale structuur evenals de financiële middelen om dit te organiseren. 
De Regiovisie komt voort uit het landelijk besluit om de taken en middelen 
Beschermd Wonen verder te decentraliseren. Op basis van dit besluit is de 
landelijke Norm voor Opdrachtgeverschap vastgesteld. Deze norm verplicht 
gemeenten om verregaande en niet- vrijblijvende afspraken over samenwerking 
te maken. De Regiovisie en de Centrumgemeenteregeling zijn een onderdeel van 
deze afspraken. 

H5 Inkoopvisie ondersteuning Wmo
De huidige contractperiode voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning voor huishoudelijke hulp (Ondersteuning en Regie bij het 
Huishouden) en begeleiding loopt eind 2022 af. Op grond van de Wmo is het aan 
de gemeente om passende ondersteuning te bieden aan de volwassen inwoners 
die dat nodig hebben. De basis voor nieuwe Wmo-contracten wordt vastgelegd 
in de inkoopvisie. Voorafgaande aan het aanbestedingsproces heeft de raad de 
vernieuwde H5 Inkoopvisie ondersteuning Wmo vastgesteld.

4e Periodieke Begrotingswijziging van 2021
De 4e PBW 2021 is de laatste periodieke wijziging voor dit dienstjaar en daarmee 
de laatste mogelijkheid om de begroting aan te passen. De 4e PBW 2021 sluit 
met een voordelig saldo van € 649.030. Bij de septembercirculaire is de uitkering 
Gemeentefonds verhoogd met € 518.813. Dit betreft voor een groot deel 
compensatie voor verhoging van uitgaven op andere taakvelden (bijv. Jeugdzorg 
en Coronakosten). In feite betreft dit voor deze compensatie onderdelen een 
neutrale mutatie voor het resultaat.

Wijziging samenstelling raad
De heer J.G. Cornelissen (CDA) heeft om persoonlijke redenen zijn 
werkzaamheden als raadslid beëindigd. Zijn plaats is ingenomen door mevrouw  
V. van ’t Westeinde. Zij was al burgercommissielid namens de fractie CDA.

Waarnemend raadsvoorzitter
De heer E.N.H. Roeling volgt de heer Cornelissen op als waarnemend 
raadsvoorzitter.


