
G E M E E N T E N I E U W S Week 20
Woensdag 18 mei 2022 

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier)   

Moerkapelle
•  Van Hasseltweg 13: het herbouwen van WKK-

ruimte en plaatsen buffertank (05-05-2022, 
zaaknr. 2022116052) 

•  Zwanenwater 1: het plaatsen van een 
aanbouw aan de zijgevel (03-05-2022, zaaknr. 
2022113747)

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Groenendijk 134: het bouwen van een woning 

(02-05-2022, zaaknr. 2022113026) 
•  ‘s-Gravenweg 114: het afwijken van het 

bestemmingsplan (gestuurde boring onder 
N219) (29-04-2022, zaaknr. 2022111370) 

•  ‘s-Gravenweg 81: het brandveilig gebruiken 
pand (12-04-2022, zaaknr. 2022097784) 

•  Francoisviaduct Kortenoord: het uitvoeren 
van renovatiewerkzaamheden aan het 
Francoisviaduct (03-05-2022, zaaknr. 
2022113726) 

•  Groenendijk naast nr. 126: het bouwen van een 
woonhuis (02-05-2022, zaaknr. 2022112936) 

Zevenhuizen
•  Burgemeester Klinkhamerweg 86: het wijzigen 

van de vergunning tbv brandveilig gebruik pand 
(28-04-2022, zaaknr. 2022110658)

•  De Wielewaal 35: het vervangen van de gevel 
bij de keuken voor een serre uitbouw  
(29-03-2022, zaaknr. 2022083491) 

•  Koningskwartier fase 8B: het bouwen van  
2 appartementgebouwen (24 appartementen 
per gebouw) (28-04-2022, zaaknr. 
2022110492)

•  Versailles 59: het plaatsen van een erker 
aan de zijgevel van de woning (29-04-2022, 
zaaknr. 2022111567)

•  Koningskwartier Fase 6/ kavel 3 (E 3276): het 
bouwen van een woning (kavel 3) (07-05-2022, 
zaaknr. 2022116839) 

•  Zevenhuizen Zuid fase 6 (E3280): het bouwen 
van een huis (kavel 4/fase 6) (03-05-2022, 
zaaknr. 2022114313) 

  
Verleende bouw-, sloop-, ligplaats- en 
omgevingsvergunningen (regulier)

Moerkapelle
•  Bredeweg 68a: het uitbreiden van de woning 

(03-05-2022, zaaknr. 2022007303) 
•  Moerkapelse Zijde (kadastraal ZVH02 A 1147) 

te Moerkapelle: planten laagstamfruitbomen 
en aanleg kavelpad met verharding  
(03-05-2022, zaaknr. 2022075919)

Moordrecht
•  Bijenkorf 5: het plaatsen van nieuwe 

beschoeiing en het ophogen van het talud  
(10-05-2022, zaaknr. 2022068507)

•  Eendenkooi 1 t/m 27 (oneven) en 
Schuddebeurslaan 5 t/m 25 (oneven): het 
bouwen van 25 woningen (Brinkhorst fase 7) 
(04-05-2022, zaaknr. 2022051170)

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Parallelweg-Zuid 23: het plaatsen van 

een dakopbouw (03-05-2022, zaaknr. 
2022069630) 

•  Schelde 23: het plaatsen van een dakopbouw 
(10-05-2022, zaaknr. 2022103873) 

•  Sterremos 45: het plaatsen van twee 
dakkapellen in het achtergeveldakvlak  

(26-04-2022, zaaknr. 2022093240) 
•  tussen de Schielandweg en Blaardorpseweg  

(kadastraal E841): het oprichten van 
een antenne opstelpunt tbv mobiele 
telecommunicatie (03-05-2022, zaaknr. 
2022076118) 

Zevenhuizen
•  Kanselierstuin 8: het plaatsen van een 

dakkapel in het voordakvlak van de woning 
(10-05-2022, zaaknr. 2022089175)

•  Rozenstraat 77: het plaatsen van 2 dakkapellen 
(voor en achter) (28-04-2022, zaaknr. 
2022096508)

Verlenging beslistermijn
Moordrecht
•  Middelweg 11: het veranderen functie perceel 

t.b.v. bijzondere woonvorm (10-05-2022, 
zaaknr. 2022067607)

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Tinbergenpad 3: het plaatsen van een berging 

(zijgevel) (28-04-2022, zaaknr. 2022068041) 
Zevenhuizen
•  Burgemeester Klinkhamerweg 6: het plaatsen 

van een dakkapel (09-05-2022, zaaknr. 
2022071113) 

•  De Leeuwerik 3: het plaatsen van een dakkapel 
(04-05-2022, zaaknr. 2022069823) 

•  Moerkapelse Zijde tussen 21 en 19f: het 
bouwen van een lofthome (04-05-2022, 
zaaknr. 2022067029)

Bekendmaking Wet milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit 
Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit 
hebben geen milieuvergunning nodig. Een 
melding van de activiteiten is dan voldoende. 
De gemeente heeft de volgende melding(en) 
ontvangen: 
•  P. den Hartog Bouw, Hoofdweg-Zuid 42a 1 in 

Nieuwerkerk aan den IJssel: het opslaan van 
bouwmaterialen tbv het bouwbedrijf. 

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 
van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar 
indienen of beroep instellen. 

Vastgesteld bestemmingsplan “Stevensstraat 
78 in Moordrecht”

Burgemeester en wethouder maken op grond 
van artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) bekend, dat de gemeenteraad 
van de gemeente Zuidplas het bestemmingsplan 
“Stevensstraat 78 in Moordrecht” op 19 april 
2022 ongewijzigd heeft vastgesteld. 
Ligging van het plangebied
Het plangebied is gelegen aan de westzijde 
van de kern van Moordrecht. Het gebied 
omhelst de voormalige Scouting-locatie aan de 
Stevensstraat, Stevensstraat 78.
Inhoud van het plan
De gemeente is voornemens om op de 
vrijkomende gronden 12 betaalbare 
koopappartementen te realiseren.
Crisis- en herstelwet 
Op het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet 
van toepassing. Dat betekent dat onder meer 
bijzondere procedurele bepalingen van toepassing 
zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. De 
Crisis- en herstelwet is te raadplegen op wetten.
overheid.nl.
Ter inzage
Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan 
met de daarbij bijbehorende stukken liggen met 
ingang van donderdag 19 mei 2022 gedurende 
zes weken ter inzage in het Klantcontactcentrum 
van de gemeente Zuidplas, Raadhuisplein 1 te 
Nieuwerkerk aan den IJssel. Tegen betaling van 
leges kan een afschrift verstrekt worden van de 
ter inzage gelegde stukken. De stukken zijn in 

deze periode digitaal te raadplegen op  
www.ruimtelijkeplannen.nl (vul bij ID in: 
NL.IMRO.1892.BpStevensstr78Mrd-Va01). Op 
de website van de gemeente Zuidplas (www.
zuidplas.nl) is het plan tevens als pdf-bestand in 
te zien onder het kopje In Zuidplas > Bouwen > 
Bestemmingsplannen > Bestemmingsplannen in 
voorbereiding > Moordrecht > Stevensstraat 78 – 
vastgesteld bestemmingsplan.
Beroep
Tijdens de inzagetermijn kunnen 
belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben 
ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan 
beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien 
u niet in de gelegenheid bent geweest om 
zienswijzen tegen dit bestemmingsplan in te 
dienen en u kunt niet aantonen dat u daartoe 
door omstandigheden niet in staat bent geweest, 
dan kunt u slechts beroep aantekenen tegen de 
gewijzigde onderdelen van het bestemmingsplan. 
Als u beroep instelt, kunt u verzoeken om een 
voorlopige voorziening. Dit verzoek richt u 
aan de voorzieningenrechter van voornoemde 
afdeling. Voor het in behandeling nemen van een 
beroepschrift is griffierecht verschuldigd.
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking met ingang 
van de dag na die waarop de beroepstermijn 
afloopt, tenzij toepassing wordt gegeven aan 
artikel 3.8 lid 6 Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
of wanneer om een voorlopige voorziening wordt 
verzocht.

Voorbereidingsbesluit 
Middengebied-Zuidplaspolder

Burgemeester en wethouders van Zuidplas 
maken op grond van artikel 3.7 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad 
in zijn vergadering van 17 mei 2022 heeft 
verklaard dat een bestemmingsplan(-nen)/ 
omgevingsplan(-nen) wordt voorbereid voor  
gronden in het Middengebied van de 
Zuidplaspolder, zoals nader is aangegeven in 
het betreffende besluit en op de bijbehorende 
tekening. Het voorbereidingsbesluit treedt op  
19 mei 2022 in werking en heeft een 
werkingsduur van één jaar.
Ter inzage
Bovengenoemd besluit ligt vanaf 19 mei 
2022 voor eenieder ter inzage in het 
Klantcontactcentrum van de gemeente Zuidplas, 
Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den 
IJssel. Het voorbereidingsbesluit is digitaal te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (ID in: 
NL.IMRO.1892.VbMiddengebiedZpl1-Va01).  
Op de website van de gemeente Zuidplas  
(www.zuidplas.nl) is het voorbereidingsbesluit 

Contactgegevens gemeente
E-mail: gemeente@zuidplas.nl
Info: www.zuidplas.nl
Tel: (0180) 330 300

Redactie Gemeentepagina
E-mail: communicatie@zuidplas.nl
Deze gemeentepagina kunt u ook lezen op
www.zuidplas.nl/gemeentepagina

  
 

 06 51 96 46 99

Bekendmakingen

Voor meer informatie over besluiten en ver-
gunningaanvragen kunt u terecht op www.
officielebekendmakingen.nl.

TIP: Als u zich daar online eenmalig 
registreert en abonneert op zoektermen, 
ontvangt u via de mail automatisch de 
publicaties die passen bij uw zoektermen.

BEZWAAR OP GROND VAN DE ALGEMENE WET 
BESTUURSRECHT 
Heeft u als belanghebbende bezwaren tegen 
een verleende vergunning?
Tegen het besluit kunt u op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na de dag van verzending/uitreiking 
hiervan een bezwaarschrift indienen bij 
het college van B&W, Postbus 100, 2910 AC 
Nieuwerkerk aan den IJssel. Het bezwaar-
schrift moet gemotiveerd en ondertekend zijn. 
U kunt ook digitaal bezwaar maken via 
www.zuidplas.nl/bezwaar. 
Het is niet mogelijk om al een bezwaarschrift 
in te dienen tegen een ingediende aanvraag 
voor een omgevingsvergunning. Pas wanneer 
er een besluit is genomen op de aanvraag 
en de vergunning wordt verleend of gewei-
gerd, is bezwaar maken mogelijk. 

tevens als pdf-bestand in te zien onder het kopje 
In Zuidplas > Bouwen > Bestemmingsplannen 
> Bestemmingsplannen in voorbereiding 
> Zuidplas > Voorbereidingsbesluit 
Middengebied- Zuidplaspolder.
Rechtsbescherming
Tegen het voorbereidingsbesluit is geen bezwaar 
en beroep mogelijk.

VOORNEMEN OPNEMING GEGEVENS VERTREK
Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening 
is naar voren gekomen dat de onderstaande 
personen naar alle waarschijnlijkheid niet 
meer woonachtig zijn op het adres waar ze 
in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn 
geregistreerd.

Naam en 
voorlet-
ters

Adres Datum
voor-
nemen

Datum 
beschik-
king

J.J. van 
Rijsinge

’s-Gravenweg 
286 Nkerk aan 
den IJssel

11-05-
2022

13-06-
2022

A. Born Bredeweg 66b 
Moerkapelle

11-05-
2022

13-06-
2022

L. van 
der 
Velden

Kroonkruid 
100 te 
Nieuwerkerk 
aan den IJssel

11-05-
2022

13-06-
2022

Deze personen worden verzocht te reageren 
voor de hierboven genoemde datum 
van de beschikking. Reageren kan naar 
dienstverleningAO@zuidplas.nl of via tel 
0180-330300. 
Wanneer niet wordt gereageerd zal besloten 
worden tot opname van gegevens over het 
vertrek van de ingeschrevenen naar een 
onbekend land of naar het land waar naar toe 
vertrokken. Dit op de datum beschikking met 
ingang van de datum van het voornemen.
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COR   
BRANDWEERMAN

Doe jij 
ook 
mee?

Ik hing een  
rookmelder op! 

Meer informatie voor Verenigingen 
van Eigenaren over 

de rookmelderplicht per 1 juli: 
www.hollandsmiddenveilig.nl/

rookmelderplichtvve

Wilt u zelf meer weten over 
rookmelders? 

Kijk op 
www.hollandsmiddenveilig.nl/ 

goed-gebruik-van-rookmelders-
dat-is-zo-gepiept

Besluitenlijst van de 
raadsvergadering d.d. 10 mei 
2022

1. Benoeming fractie-adviseurs 
De raad heeft unaniem het voorstel 
besloten en de in het raadsbesluit 
genoemde personen benoemd als 
fractieadviseur:

1. de heer R. Versluis    
(CU/SGP)

2. mevrouw A.J. van Kralingen - Paul 
(CU/SGP)

2. Wijziging delegatie- en mandaatbesluit 
in verband met Wet open overheid 
De raad heeft unaniem besloten het 
Delegatie- en mandaatbesluit van de raad 
van de gemeente Zuidplas 2022 vast te 
stellen.

3. Tijdelijke benoeming commissie 
onderzoek geloofsbrieven 
De raad heeft unaniem per acclamatie 
besloten de dames S. Rodenburg,  
H.D. Schuil-Stoorvogel en de heer  
B.P.J. de Ruiter te benoemen tot lid van 
de commissie onderzoek geloofsbrieven 
van de gemeenteraad van Zuidplas, voor 
het onderzoek van de geloofsbrieven naar 
de kandidaat raadsleden en wethouders 
in de periode tot uiterlijk 1 augustus 
2022, of zoveel eerder dat er een nieuwe 
permanente commissie onderzoek 
geloofsbrieven is benoemd.

4. Lijst ingekomen Stukken 
De raad heeft unaniem het voorstel voor 
de afdoening van de lijst van ingekomen 
stukken vastgesteld. 
Met betrekking tot de inhoud van de 
geheime stukken die aan de raad is 
voorgelegd, is geheimhouding opgelegd en 
bekrachtigd conform art. 25 Gemeentewet.
griffie@zuidplas.nl.

Agenda Programmacommissie 
Verbonden Partijen

Datum: dinsdag 24 mei 2022
Starttijd: 20:00 uur
Locatie: R aadhuisplein 1 te Nieuwerkerk 

aan den IJssel én online via 
www.zuidplas.nl te volgen.  

Vergaderpunten
1. Presentatie Verbonden Partijen 
2. Concept begroting 2023 en 

Jaarrekening 2021 Verbonden Partijen
a.    Concept begroting 2023 en 

Jaarstukken 2021 GR IJsselgemeenten
b.   Concept begroting 2023 en Jaarstukken 

2021 HECHT
c.   Jaarstukken Bedrijvenschap Regio 

Gouda
d.   Concept begroting 2023 en 

Jaarrekening 2021 Veiligheidsregio 
Hollands Midden

e.   Concept begroting 2023 en Jaarstukken 
2021 Grondbank RZG Zuidplas

 f.   Concept begroting 2023 en Jaarstukken 
2021 Recreatieschap Hitland

 g.  Concept begroting 2023 en Jaarstukken 
2021 Omgevingsdienst Midden Holland

 h.  Concept begroting 2023 en Jaarstukken 
2021 Recreatieschap Rottemeren

 i.   Concept begroting 2023 en Jaarstukken 
2021 Promen

 j.   Concept begroting 2023 en Jaarstukken 
2021 Streekarchief Midden-Holland

 k.  Concept begroting 2023-2026 
en Jaarrekening 2021 Regio 
Midden-Holland

 l.   Concept begroting 2023 en Jaarstukken 
2021 Stichting ZO!

 
Meer informatie
De bovenstaande agenda is een beknopte 
versie. Voor uitgebreidere informatie kunt u 
terecht in het gemeentehuis of de website. 
Vragen kunt u mailen naar 
griffie@zuidplas.nl.

Met korting naar de beurs vol  
duurzame woonoplossingen
Van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juni kunt u zich weer laten informeren over 
het toekomstbestendig maken van uw woning. 

Deze drie dagen staan in het teken van 
duurzame woonoplossingen voor starters 
en gevorderden. Als inwoner van Zuidplas 
kunt u de beurs met € 7,50 korting 
bezoeken. Meld u aan via huisenenergie.nl 
en toets de code ZUIDPLAS in. 

Mis vooral niet het Duurzaam Droomhuis, 
een levensgrote modelwoning vol 
duurzame producten: zonneboilers, 

inductiekookplaten, isolatie en voor 
de deur een elektrische auto. Op het 
adviesplein zitten onafhankelijke experts 
van Milieu Centraal klaar om alles te 
demonstreren en uit te leggen. Ook 
kunt u er alle mogelijke oplossingen zelf 
vergelijken.
De beurs vindt plaats in de Brabanthallen 
in ’s Hertogenbosch tussen 10.00 – 17.00 
uur. 

Start wijk-GGD’er in Zuidplas
Mensen die verward of afwijkend gedrag laten zien eerder en beter helpen. Dat 
is het doel van de eerste wijk-GGD’er in Zuidplas, Joost van Veen. Deze speciale 
wijk-GGD’er werkt vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden. In 
samenwerking met de politie en andere ketenpartners gaat hij naar meldingen 
over een persoon die verward gedrag vertoont. Er wordt ter plekke gekeken waar 
het om gaat en hoe deze persoon het beste geholpen kan worden.

De gemeente Zuidplas start met deze pilot 
van een jaar. De wijk-GGD’er wil graag 
hét aanspreekpunt zijn voor iedereen met 
zorgen om een persoon die verward is of 
onbegrepen gedrag vertoont. Zodat het 
melden van dit gedrag laagdrempeliger 
wordt. 

Een wijk-GGD’er zorgt ervoor dat iemand 
zo snel mogelijk passende hulp kan 
krijgen. Hij is een bekende in de wijk en 
kent veel mensen en netwerken. Hierdoor 
kan hij snel schakelen bij een melding, 
zodat hij de juiste hulp kan regelen.  

De wijk-GGD’er verbindt zorg met 
veiligheid. 

Bereikbaarheid
Het is belangrijk dat je je zorgen bij de 
wijk-GGD‘er kunt melden. Hij gaat dan 
een kijkje nemen bij die persoon, en met 
hem of haar in gesprek. De wijk-GGD‘er 
bespreekt de situatie, hoort vaak waarom 
de situatie is zoals die is, en komt met 
een advies om die persoon te helpen. De 
wijk-GGD’er Joost van Veen is telefonisch 
bereikbaar via 06 – 30455486 of via de 
mail jvanveen@ggdhm.nl.

Aangepaste openingstijden 
Gemeentehuis
• Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag 

gesloten
• Maandag 6 juni, (2e Pinksterdag) 

gesloten

Afvalbrengstations in Nieuwerkerk en 
Zevenhuizen 
• Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag 

gesloten
• Maandag 6 juni, (2e Pinksterdag) 

gesloten
Informatie of digitaal aanvragen
Op onze website www.zuidplas.nl kunt u veel producten digitaal aanvragen of een 
melding openbare ruimte doorgeven. Deze zullen de eerstvolgende werkdag in 
behandeling worden genomen.


