
G E M E E N T E N I E U W S Week 17
Donderdag 28 april 2022 

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier)   

Moerkapelle
•  Akkerweg 97: het uitbouwen van een 

röntgenkamer en een behandelkamer  
(07-04-2022, zaaknr. 2022093970) 

Moordrecht
•  Crocusstraat 15: het plaatsen van een 

dakkapel (voor- en achterzijde) (12-04-2022, 
zaaknr. 2022096527) 

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Waterschapsweg 10: het realiseren van een 

uitbouw aan de achterzijde (09-04-2022, 
zaaknr. 2022095107) 

Zevenhuizen
•  Rozenstraat 77: het plaatsen van 2 dakkapellen 

(voor en achter) (12-04-2022, zaaknr. 
2022096508) 

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

Moordrecht
•  Derde Tochtweg 9a: legaliseren van een 

goederenwegvervoerbedrijf (afgewezen)  
(04-04-2022, zaaknr. 2022047351) 

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

Moordrecht
•  Ambachtweg (achter) en Oost-Ringdijk 

(Sportvelden ‘t Ambacht) C6222: het 
aanleggen van voetbalvelden incl. verlichting 
en kokos zichtscherm (12-04-2022, zaaknr. 
2022028228) 

Moerkapelle
•  Oogstpad 14 a: het bouwen van een 

bedrijfsruimte (11-04-2022, zaaknr. 
2022038843) 

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Bekermos 2 : het realiseren van een 

dakopbouw (13-04-2022, zaaknr. 
2022009889) 

•  Loire 20 : het plaatsen van een dakkapel 
op het achterdakvlak (11-04-2022, zaaknr. 
2022090279)

Zevenhuizen
•  Knibbelweg 2h : het bouwen van een woning en 

het realiseren van een inrit (kad ZVH02 G2885) 
(13-04-2022, zaaknr. 2021356867) 

Verlenging beslistermijn
Moordrecht
•  De Brinkhorst fase 7 : het bouwen van 25 

woningen (14-04-2022, zaaknr. 2022051170) 
Moerkapelle
•  Noordeinde 93 : het aanpassen van de 

bestaande in- uitrit (12-04-2022, zaaknr. 
2022034044) 

Zevenhuizen
•  Nijverheidscentrum 50 : het bouwrijp 

maken van de aanleg van openbare ruimte 
en woningbouw (13-04-2022, zaaknr. 
2022046017) 

Verkeersbesluiten
•  Aanwijzing van gereserveerde parkeerplaatsen 

voor opladen elektrische voertuigen aan het 
Begoniaveld 28 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
(Gemeenteblad 28 april 2022)

•  Aanwijzing van een gehandicapten-
parkeerplaats op de Korstmos te Nieuwerkerk 
aan den IJssel (Gemeenteblad 28 april 2022)

Voorbereidingsbesluit Darkstores Zuidplas 
Burgemeester en wethouders van Zuidplas 
maken bekend dat de gemeenteraad in zijn 
vergadering van 19 april 2022 heeft verklaard 
dat een bestemmingsplan wordt voorbereid 
voor het gehele grondgebied van de gemeente 
Zuidplas om flitsbezorgsupermarkten met zgn. 
dark stores te reguleren, zoals deze nader zijn 
aangegeven op de bij het besluit behorende en als 
zodanig gewaarmerkte kaart. 
Het voorbereidingsbesluit treedt op 28 april 2022 
in werking en heeft een werkingsduur van één 
jaar. 
Ter inzage 
Bovengenoemd besluit ligt vanaf 28 april tot 
en met 8 juni 2022 voor een ieder ter inzage 
in het Klantcontactcentrum van de gemeente 
Zuidplas, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan 
den IJssel. Het voorbereidingsbesluit is in 
deze periode digitaal te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl (ID in: NL.IMRO.1892.
VbDarkstoresZpl-Va01). Op de website van de 
gemeente Zuidplas (www.zuidplas.nl) is het 
voorbereidingsbesluit tevens als pdf-bestand in 
te zien onder het kopje In Zuidplas > Bouwen > 
Bestemmingsplannen > Bestemmingsplannen in 
voorbereiding > Zuidplas > Voorbereidingsbesluit 
Darkstores. 
Rechtsbescherming 
Tegen het voorbereidingsbesluit is geen bezwaar 
en beroep mogelijk.

Voorbereidingsbesluit buitengebied Zuidplas 
Burgemeester en wethouders van Zuidplas 
maken bekend dat de gemeenteraad in zijn 
vergadering van 19 april 2022 heeft verklaard 
dat een bestemmingsplan wordt voorbereid 
voor gronden gelegen in het buitengebied van 
Zuidplas, zoals deze nader zijn aangegeven op de 
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 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. 

bij het besluit behorende en als zodanig gewaar-
merkte kaart. Het voorbereidingsbesluit treedt op 
28 april 2022 in werking en heeft een werkings-
duur van één jaar. 
Ter inzage 
Bovengenoemd besluit ligt vanaf 28 april tot en 
met 8 juni 2022 voor een ieder ter inzage in het 
Klantcontactcentrum van de gemeente Zuidplas, 
Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel. 
Het voorbereidingsbesluit is in deze periode digi-
taal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.
nl (ID in: NL.IMRO.1892.VbDetailhand1Zpl-Va01). 
Op de website van de gemeente Zuidplas (www.
zuidplas.nl) is het voorbereidingsbesluit tevens 
als pdf-bestand in te zien onder het kopje In 
Zuidplas > Bouwen > Bestemmingsplannen > 
Bestemmingsplannen in voorbereiding > Zuidplas 
> Voorbereidingsbesluit Buitengebied. 
Rechtsbescherming 
Tegen het voorbereidingsbesluit is geen bezwaar 
en beroep mogelijk.

Kennisgeving Ontwerpbeleidsregel en 
-bodemkwaliteitskaart PFAS

B&W maken bekend dat zij de beleidsregel 
en bodemkwaliteitskaart PFAS in ontwerp 
hebben vastgesteld en dat de stukken van deze 
ontwerpbeleidsregel ter inzage worden gelegd. 
PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. 
Dit zijn chemische stoffen die worden gebruikt 
in bijvoorbeeld regenjassen, blusschuim en als 
antiaanbaklaag in pannen. 
Het beleid beschrijft de voorwaarden die gelden 
bij grondverzet en toepassing van PFAS houdende 
grond binnen de gemeente Zuidplas en binnen de 
regio Midden-Holland. Voor toepassing van grond 
afkomstig van locaties binnen de regio gelden 
andere regels dan voor grond van buiten de regio. 
De beleidsregel en bodemkwaliteitskaart PFAS 
zijn een aanvulling op de Nota Bodembeheer 
2016-2021 inclusief de bodemkwaliteitskaart 
en het in november 2020 vastgestelde regionale 
beleid PFAS.
Terinzagelegging
De Ontwerpbeleidsregel en 
-bodemkwaliteitskaart PFAS ligt met ingang 
van donderdag 28-4-2022 gedurende zes 
weken ter inzage in het KCC, Raadhuisplein 1 te 
Nieuwerkerk aan den IJssel. 
Procedure
Tijdens de inzagetermijn kan eenieder 
mondeling of schriftelijk zijn of haar 
zienswijze over de ontwerpnota beleidsregel 
en bodemkwaliteitskaart PFAS indienen. Uw 
zienswijze kunt u sturen aan de raad van de 
gemeente Zuidplas, Postbus 100, 2910 AC 
Nieuwerkerk aan den IJssel, onder vermelding 
van “zienswijze ontwerpbeleidsregel en 
-bodemkwaliteitskaart PFAS”
Wilt u mondeling reageren? Dan neemt u contact 
op via (0180) 330 300.

Klantenbalie 
en receptie ook 
op donderdag-
avond geopend
Vanaf 1 mei kan er ook een afspraak 
worden gemaakt voor donderdag-
avonden tot 19.30 uur.
Maak de afspraak via onze website: 
https://afspraken.zuidplas.nl/ 
internetafspraken/

Aangepaste 
openingstijden 
Gemeentehuis
• Donderdag 5 mei, Bevrijdingsdag 

gesloten

Afvalbrengstation in Nieuwerkerk en 
Zevenhuizen
• Donderdag 5 mei, Bevrijdingsdag 

geopend

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.
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Besluitenlijst van de raadsver
gadering d.d. 15 & 16 februari 
2022
1. Bekrachtiging geheimhouding document 
A22.000056 
De raad heeft unaniem besloten de 
geheimhouding van document A22.000056 te 
bekrachtigen.
2.  Lokale gezondheidsagenda 
De raad heeft unaniem besloten in te stemmen 
met de Lokale Gezondheidsagenda 2022 – 2024. 
• Motie Lokale gezondheidsagenda – Effectieve 

inzet
De raad heeft de motie unaniem aangenomen 
en verzoekt het college een lerend stelsel in 
te richten voor preventieve activiteiten en 
om bij acties in de gezondheidsagenda na te 
gaan welke interventies bewezen effectief zijn 
en welke interventies deze effectiviteit niet 
bevatten. Daarnaast wil de raad graag een 
vinger aan de pols houden betreft dit dossier op 
logische momenten. 
3. Aanvullend krediet Middengebied 
Zuidplaspolder en actualisatie Financieel Kader 
De raad heeft met meerderheid van de stemmen 
besloten in te stemmen met het ter beschikking 
stellen van een aanvullend voorbereidingskrediet 
van 7.500.00 en de bijbehorende 
begrotingswijziging vast te stellen. 
4. Verzoek om wensen en bedenkingen t.a.v. 
deelname Stichting Risicobeheer door de 
Veiligheidsregio Hollands Midden 
De raad heeft unaniem besloten in te stemmen 
met het voorstel geen wensen en bedenkingen 
in te dienen ten aanzien van deelname van 
de Veiligheidsregio Hollands Midden aan de 
Stichting Risicobeheer en het bestuur van de 
Veiligheidsregio Hollands Midden hierover te 
informeren middels een reactiebrief.
5. Wijziging verordening duurzaamheidslening 
De raad heeft unaniem besloten in te stemmen 
om de Verordening Duurzaamheidslening 
bewoners en Stimuleringslening duurzaamheid 
Zuidplas te wijzigen. 
6. Liquidatieplan Bedrijvenschap Regio Gouda 
De raad heeft unaniem besloten in te 
stemmen met het Liquidatieplan van de 
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap 
Regio Gouda
7. Partiële herzieningen beheersverordeningen 
De raad heeft unaniem besloten in te 
stemmen om de 1e partiële herziening 
beheersverordening “Nieuwerkerk aan 
den IJssel”, de 1e partiële herziening 
beheersverordening “Moordrecht” en de 
1e partiële herziening beheersverordening 
“Eendragtspolder, Oud Verlaat en 
Zevenhuizerplas” vast te stellen.
8. Motie Overname bezit Vestia en Zuidplas – 
gesprek corporaties 
De raad heeft de motie unaniem aangenomen en 
verzoekt het college om in gesprek te gaan met 
de corporaties om een beter perspectief voor de 
huurders van Vestia te waarborgen en om daarbij 
meer concrete duurzaamheidsinvesteringen 
en geen extra verkoop uit de ijzeren voorraad 
van 2000 woningen in het Daeb-deel en geen 
verkoop van de 500 niet- Daeb woningen voor 
ogen te houden.  
9. Motie vreemd – Herdenking Molukse 
slachtoffers 
De raad heeft de motie unaniem aangenomen en 
roept het college op om jaarlijks op 4 mei tijdens 
het officiële herdenkingsmonument bij het 
oorlogsmonument een krans of bloemstuk neer 
te leggen voor de gevallen KNIl militairen tijdens 
en na de tweede wereldoorlog en om hierbij het 
wijkbestuur van de Molukse wijk te betrekken.
10. Ingekomen stukken 
De raad heeft unaniem het voorstel voor de 
afdoening van de lijst van ingekomen stukken 
vastgesteld. 

Besluitenlijst van de raadsver
gadering d.d. 8 maart 2022

1. Motie Burgemeester Klinkhamerweg – Nader 
Onderzoek 
De raad heeft de motie unaniem aangenomen en 
verzoekt het college het  raadsvoorstel terug te 
nemen en een nader onderzoek in te stellen naar 
de mogelijkheden om: Alternatieve voorstellen 
uit te werken voor de twee kruispunten die recht 
doet aan de negatieve ongewenste effecten; Een 
veilige fietsroute te realiseren; Toch een rotonde 
op het kruispunt Burgemeester Klinkhamerweg 
– Opril – Potgietersingel te realiseren; Op een 
andere wijze een veilig kruispunt Burgemeester 
Klinkhamerweg – Noordelijke Dwarsweg te 
realiseren; De oversteek van de KB-weg, ter 
hoogte van het Kerkepad, veiliger te maken en 
De Burgemeester Klinkhamerweg in te richten 
als 30 km weg, waarbij de aspecten veiligheid en 
doorstroming nadrukkelijk worden meegenomen. 
De raad verzoekt het college daarnaast dit, zo 
spoedig mogelijk nadat er helderheid is over 
de invoering van de GOW30, in een nieuw 
raadsvoorstel, inclusief nieuwe financieel kader, 
voor te leggen aan de nieuwe gemeenteraad 
en de tijdens het participatieproces opgehaalde 
varianten een plek te geven in dit nieuwe 
voorstel.
2. Rv Instemming Nota van Zienswijzen en 
definitieve verklaring van geen bedenkingen 
Prinses Irenestraat 3
De raad heeft unaniem besloten de Nota van 
beantwoording zienswijzen Prinses Irenestraat 
3 vast te stellen en een definitieve verklaring 
van geen bedenkingen af te geven voor het 
verlenen van de omgevingsvergunning Prinses 
Irenestraat 3.
3. Rv Vaststellen bestemmingsplan Noordelijke 
Dwarsweg 90 
De raad heeft, met inachtnemingen van 
de amendementen Parkeerplaatsen eigen 
terrein en Geborgd en veilig pad en de motie 
Parkeren eigen terrein, unaniem besloten 
het bestemmingsplan “Noordelijke Dwarsweg 
90” (NL.IMRO.1892.BpNrdDwg90Zhn-Va01) 
vast te stellen, dit inclusief de in het 
aangenomen amendement parkeren eigen 
terrein gewijzigde Regels in bijlage 3 en de 
gewijzigde verbeelding in bijlage 5 en ook 
inclusief de in het aangenomen amendement 
geborgd en veilig pad gewijzigde Verbeelding, 
Bestemmingsregel en Toelichting in bijlage 5; 
de Nota van Beantwoording Zienswijzen van 
het bestemmingsplan “Noordelijke Dwarsweg 
90” vast te stellen en geen exploitatieplan, als 
bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke 
ordening, vast te stellen. 
4.  Rv Geluidsschermen Schielandweg (N219) 
ter hoogte van de ‘s – Gravenweg 
De raad heeft met een meerderheid van de 
stemmen besloten in te stemmen om een 2 
meter hoge geluidsschermen te realiseren 
op basis van cofinanciering in het project van 
de provincie Zuid- Holland en er mee in te 
stemmen de financiële gevolgen te verwerken 
in de zomernota 2022. Het amendement 
Beslispunt 1 heeft de raad verworpen.
5. Motie – Stoppen met Gazprom 
De raad heeft de motie unaniem aangenomen 
en verzoekt het college om te onderzoeken of 
het snel mogelijk is om het contract te ontbinden 
met Gazprom; wat de gevolgen daarvan zijn en 
het resultaat voor te leggen aan de raad.
6. Rv Evaluatie Groen Hart Rekenkamer en 
bijstelling tarief 
De raad heeft, met in achtneming van het 
amendement beslispunt 1, besloten het budget 
voor de Groene Hart Rekenkamer in eerste 
aanleg met ingang van 1 januari 2022 te 
verhogen naar € 1,00 per inwoner en eventuele 
verdere verhoging op basis van de opgedane 
praktijkervaring aan het eind van 2023 nader 

te overwegen en er mee in te stemmen 
de financiële gevolgen te verwerken in de 
Zomernota 2022. 
7. Rv Verordening nadeelcompensatie 
De raad heeft unaniem besloten de verordening 
nadeelcompensatie Zuidplas 2022 vast te stellen 
en de huidige procedureverordening planschade 
gemeente Zuidplas niet in te trekken en deze toe 
te passen op alle claims waarop het oude recht 
van toepassing is.
8. Rv Benoeming Functionaris 
Gegevensbescherming 
De raad heeft unaniem besloten de benoeming 
tot Functionaris Gegevensbescherming van 
mevrouw mr. B. Hamburger met ingang van 
1 april 2022 in te trekken en met ingang van 
1 april 2022 de heer M.A. Boon te benoemen 
als Functionaris Gegevensbescherming van de 
gemeenteraad en de door de gemeenteraad 
ingestelde commissies en de Rekenkamer, 
als bedoeld in de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG art 37 lid 1).
9. Rv Vaststellen beleid omtrent 
delegatiebevoegdheid, bindend adviesrecht en 
verplichte participatie 
De raad heeft unaniem besloten tot: Vaststellen 
van het Besluit van de gemeenteraad van de 
gemeente Zuidplas houdende delegatie van 
besluitvorming ten aanzien van de vaststelling 
van bepaalde onderdelen van het gemeentelijke 
omgevingsplan (Delegatiebesluit omgevingsplan 
gemeente Zuidplas) (A21.002335); Vaststellen 
van de Beleidsregel van de gemeenteraad van 
de gemeente Zuidplas houdende het adviesrecht 
voor de gemeenteraad ten behoeve van 
buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (Beleid 
inzake adviesrecht voor de gemeenteraad 
van Zuidplas) (A21.002336); Vaststellen van 
de Beleidsregel van de gemeenteraad van de 
gemeente Zuidplas houdende de verplichte 
participatie bij buitenplanse vergunningplichtige 
gevallen (Beleid inzake participatie 
Omgevingswet van Zuidplas) (A21.002337); 
Besluitpunten 1 tot en met 3 uiterlijk negen 
maanden na inwerkingtreding van de 
Omgevingswet te evalueren; Besluiten 1 tot en 
met 3 in werking te laten treden op het moment 
dat de Omgevingswet in werking treedt.
10. Rv Bekrachtigen geheimhouding 
R22.000020 
De raad heeft unaniem besloten de door het 
college van burgemeester en wethouders aan 
de gemeenteraad opgelegde verplichting tot 
geheimhouding ingevolge artikel 25, lid 2 van de 
Gemeentewet met betrekking tot R22.000020 
met bijlage A22.000161, op grond van artikel 
25, lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen. 
11. Rv Snelfietstracé Rotterdam-Gouda 
De raad heeft unaniem besloten geen 
snelfietsroute te realiseren op de Oost- en west 
Ringdijk en onderzoek te doen naar alternatieve 
tracés; te investeren in de verkeersveiligheid op 
de Oost- en West Ringdijk en om een voorstel 
voor het benodigde krediet voor te bereiden voor 
de Zomernota 2022 zodat het daar kan worden 
betrokken bij de integrale afweging. 
12. Rv Zonnepanelen sportcentrum Parkzoom 
De raad heeft unaniem besloten in te stemmen 
met het plaatsen van een zonnepanelen 
installatie op het dak van de sporthal van 
sportcentrum Parkzoom te Nieuwerkerk aan 
den IJssel en hiervoor uit het krediet van 
€ 1.000.000 (R19.000070); € 100.000 ter 
beschikking te stellen.
13. Lijst ingekomen Stukken 
De raad heeft unaniem het voorstel voor de 
afdoening van de lijst van ingekomen stukken 
vastgesteld. 
Meer informatie 
De bovenstaande besluitenlijst is een beknopte 
versie. Voor uitgebreidere informatie kunt u 
terecht in het gemeentehuis of de website:  
www.zuidplas.nl/besluitenlijsten-gemeenteraad. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de 
griffie, tel. (0180) 330 312.

Besluitenlijst van de raadsver
gadering d.d. 29 maart 2022

1. Rechtmatigheid verkiezingen en toelating 
raadsleden 
De raad heeft unaniem besloten de verkiezingen 
gehouden op 16 maart 2022 rechtmatig en 
geldig te verklaren en de volgende personen 
die benoemd zijn tot lid van de gemeenteraad 
van Zuidplas toe te laten als leden van de 
gemeenteraad van Zuidplas:
• Baas, J. (Jan) (m), wonende te Nieuwerkerk 

aan den IJssel
• Bon - van de Griek, C.M. (Chantal) (v), 

wonende te Nieuwerkerk aan den IJssel
• Bueving, S.E. (Sigrid) (v), wonende te 

Moerkapelle
• Clavaux, M.B.W. (Mark) (m), wonende te 

Moordrecht
• Damen, F.M. (Martin) (m), wonende te 

Zevenhuizen
• van Drenth, P.A. (Paul) (m), wonende te 

Nieuwerkerk aan den IJssel
• van Gerwen-Westerling, A.J. (Annika) (v), 

wonende te Nieuwerkerk aan den IJssel
• de Haas, D.A. (Daan) (m), wonende te 

Moordrecht
• den Hartog, S. (Steven) (m), wonende te 

Zevenhuizen
• den Hollander, M.H. (Mark) (m), wonende te 

Zevenhuizen
• de Jong,  W.A. (Willem) (m), wonende te 

Moordrecht
• Karreman, L.P.C. (Leendert) (m), wonende te 

Zevenhuizen
• Klovert, F. (Frans) (m), wonende te 

Nieuwerkerk aan den IJssel
• Leliënhof, D. (Denise) (v), wonende te 

Nieuwerkerk aan den IJssel
• Meppelink, E.M. (Pien) (v), wonende te 

Moordrecht
• Molenaar P. (Patrick) (m), wonende te 

Nieuwerkerk aan den IJssel
• Molenaar, P. (Peter) (m), wonende te 

Moerkapelle
• van Norel, H.A. (Harmen) (m), wonende te 

Nieuwerkerk aan den IJssel 
• Pouwels-Nahrvar, S. (Sep) (v), wonende te 

Nieuwerkerk aan den IJssel
• Rodenburg, S. (Serena) (v), wonende te 

Nieuwerkerk aan den IJssel
• de Ruiter, B.P.J. (Benno) (m), wonende te 

Moordrecht
• Schuil-Stoorvogel, H.D. (Rina) (v), wonende te 

Nieuwerkerk aan den IJssel
• Schuurman, J.W. (Jan Willem) (m), wonende te 

Nieuwerkerk aan den IJssel
• Snoei, J. (Johan) (m), wonende te Nieuwerkerk 

aan den IJssel
• van der Spek, C.D. (Cock) (m), wonende te 

Moerkapelle
• Van, W.A. (Wilko) (m), wonende te 

Nieuwerkerk aan den IJssel
• Verdoes, W.J. (Willem-Jan) (m), wonende te 

Moerkapelle
• van Wijnen, F.G. (Ferry) (m), wonende te 

Zevenhuizen
• van Woudenberg, D.B. (Rik) (m), wonende te 

Zuidplas

Besluitenlijst van de raadsver
gadering d.d. 19 april 2022

1. Rv Benoeming fractie-adviseurs 
De raad heeft unaniem het voorstel besloten 
en de in het raadsbesluit genoemde personen 
benoemd als fractieadviseur:
1. de heer G.H. van der Knijff (CU/SGP)
2. de heer A. Bakker  (CU/SGP)
3. mevrouw D. Rietveld   (VVD)
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4. mevrouw L.B. Boogerman-Jongepier (VVD)
5. de heer T.J.B.A. Ambachtsheer  (VVD)
6. de heer M.H. Bode    (CDA)
7. de heer M.J. Vermeulen    (CDA) 
8. mevrouw F.C.J. Dijkema-Bonnet  (CDA)
9. mevrouw H.M. Frans    (D66)
10. de heer J. Huson    (D66)
11. de heer R. Adriaanse    (D66)
12. mevrouw M.F. Luijt    (D66)
13. de heer J. Maasdam  (NEZ)
14. de heer A. Laaij  (NEZ)
15. mevrouw N. den Hollander (PvdA/GL)
16. de heer A.C. Stuivenberg   (PvdA/GL)
17. de heer M.J. van Ruitenburg  (PvdA/GL)
18. de heer J.J.G. Bovens (PvdA/GL)
19. de heer R.H.R. Belterman  (SP)
20. de heer J.A. de Neef (SP)
Stemming: De raad stemde unaniem in met het 
voorstel. 

2. Rv Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 
tuincentrum Van der Spek 
De raad heeft met een meerderheid van de 
stemmen besloten de Nota van Beantwoording 
Zienswijzen van het bestemmingsplan “ 
tuincentrum Van der Spek” vast te stellen; het 
bestemmingsplan “tuincentrum Van der Spek 
“ (NL.IMRO.1892.Bp tuincvdSpek Zhn-Va01) 
gewijzigd vast te stellen; het Beeldkwaliteitsplan 
tuincentrum Van der Spek ongewijzigd vast te 
stellen en te besluiten geen exploitatieplan, als 
bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke 
ordening, vast te stellen. Het amendement 
Beslispunt 5 heeft de raad verworpen 
3. Rv Vaststellen bestemmingsplan 
Stevensstraat 78 Moordrecht 
De raad heeft unaniem besloten het 
bestemmingsplan ‘Stevenstraat 78 Moordrecht’ 
(NL.IMRO.1892.BpStevensstr78Mrd-Va01) 

ongewijzigd vast te stellen en om geen 
exploitatieplan, als bedoeld in afdeling 6.4 van 
de Wet ruimtelijke ordening, vast te stellen.
4.  Rv Bekrachtiging geheimhouding 
ontwikkelingen Zuidplas R22.00028 
De raad heeft unaniem besloten door het 
college van burgemeester en wethouders aan 
de gemeenteraad opgelegde verplichting tot 
geheimhouding ingevolge artikel 25, lid 2 van de 
Gemeentewet met betrekking tot R22.000028 
met bijlage A22.000352, op grond van artikel 
25, lid 3 van de Gemeentewet bekrachtigen. De 
geheimhouding komt te vervallen op de dag dat 
het voorstel in werking treedt.
5. Rv Bekrachtiging geheimhouding 
R22.000036
1. De door het college van burgemeester en 
wethouders aan de gemeenteraad opgelegde 
verplichting tot geheimhouding ingevolge artikel 

25, lid 2 van de Gemeentewet met betrekking 
tot R22.000036 met bijlage Z22.000739, op 
grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet 
bekrachtigen. De geheimhouding komt te 
vervallen op 29 april 2022, de dag dat het 
voorstel in werking treedt.
6. Lijst ingekomen Stukken (Z22.000668)
De raad heeft unaniem het voorstel voor de 
afdoening van de lijst van ingekomen stukken 
vastgesteld. 
Meer informatie
Deze besluitenlijsten zijn beknopte versies. Voor 
uitgebreidere informatie kunt u terecht in het 
gemeentehuis of de website: www.zuidplas.nl/
besluitenlijsten-gemeenteraad. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met de griffie, tel. 
(0180) 330 312.

Herdenkend op de fiets door Zuidplas
In Zuidplas staan heel wat oorlogsmonumenten. Stichting Oranje Zevenhuizen  
heeft deze monumenten met elkaar verbonden door een fietstocht. De fietstocht is 
voor iedereen gratis ter beschikking via 
https://www.oranjezevenhuizen.nl/fietsroute-herdenkings-monumenten-zuidplas/. 

Stap op de fiets en ontdek ze allemaal!
“Het was een hele uitdaging om mooie 
fietspaden en veilige wegen te kiezen”, 

vertelt initiatiefnemer Floor de Ruiter van 
Stichting Oranje Zevenhuizen. “De route 
heeft een afstand van 42 kilometer als je 
de gehele ronde fietst. De wegen zijn prima 
te fietsen op een stads-, tour-, race- of 
elektrische fiets. Je kan in ieder dorp 
starten. Volg je de route, dan fiets je altijd 
weer naar je opstappunt!”

Al fietsend de vrijheid vieren en 
overdenken
De verschillende herdenkingsmonumenten 
zijn op de route gemarkeerd en voorzien 
van achtergrondinformatie en foto’s.  

Zo krijgt de fietstocht 
extra betekenis. Floor 
de Ruiter: “Ieder 
jaar herdenken wij 
het leed, heldendom 
en verdriet om 
slachtoffers als gevolg 
van oorlog en conflict. 
De terugkerende 
boodschap is: 
‘dit nooit meer!’. 
Desondanks lijkt het 
vandaag, dichtbij of ver weg, dat nieuwe 
oorlogs- en geweldsincidenten eerder 
toe- dan afnemen. Toch moeten we 
vasthouden aan deze lange periode van 
vrijheid. Al is het maar stapje voor stapje 
of beter: al fietsend door Zuidplas langs de 
monumenten.”

Dodenherdenking 2022
■ MOERKAPELLE
18.00 uur Vlaggen halfstok
19.40 uur  Verzamelen, gezamenlijke bijeenkomst op het 

Raadhuisplein
19.45 uur Muzikale begeleiding
  Voordracht gedichten door basisschoolleerlingen
19.58 uur Luiden klokken Hervormde Kerk (Dorpskerk)
19.58 uur en  30 sec Taptoesignaal (voorafgaand aan stilte)
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Wilhelmus
 Toespraak dorpswethouder Jan Hordijk
 Muziekstuk
 Kranslegging
 Defilé langs oorlogsmonument
21.11 uur Vlaggen binnenhalen (zonsondergang)

■ MOORDRECHT
18.00 uur Vlaggen halfstok
19.30 uur Verzamelen bij Hervormde Kerk (Dorpskerk) 
19.45 uur Vertrek stille tocht naar oorlogsmonumenten
19.55 uur  Gepaste muziek door Harmonie Kunst na de Arbeid
19.58 uur en  30 sec Taptoesignaal (voorafgaand aan stilte)
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Wilhelmus
  Toespraak dorpswethouder  

Jan Willem Schuurman
 Declamatie Ria Kuipers
 Voordracht gedicht basisschool St. Jozef 
 Kranslegging
 Defilé langs oorlogsmonumenten
21.00 uur  Theaterstuk ‘De weg naar huis’ in de Hervormde 

Kerk (Dorpskerk)
21.11 uur Vlaggen binnenhalen (zonsondergang)

■ NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
18.00 uur Vlaggen halfstok
19.30 uur  Verzamelen bij Gemeentehuis (Raadhuisplein 1)
19.50 uur   Stille tocht vanaf Gemeentehuis  

(Raadhuisplein 1)
19.57 uur  Aankomst stoet bij herdenkingsplein (Kerklaan)
19.58 uur en  30 sec Taptoesignaal (voorafgaand aan stilte)
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Wilhelmus
 Toespraak burgemeester Han Weber
  Voordracht gedicht Lars Berghout (Stichting ZO!)
  Kranslegging bij oorlogsmonument en 

Indiëmonument door burgemeester Han 
Weber, kinderburgemeester Faris el Achrafi en 
oorlogsveteraan voormalig Nederlands-Indië, dhr. 
Scharff. 

 Defilé langs oorlogsmonumenten
21.11 uur Vlag binnenhalen (zonsondergang)

■ ZEVENHUIZEN
18.00 uur Vlaggen halfstok
19.30 uur Opening (Dorpsplein) 
 Optreden Shantykoor
 Optreden Fabia Dance Center 
19.50 uur Kranslegging wethouder Daan de Haas 
19.51 uur Muziek door De Kleine Trompetter
19.58 uur Luiden klokken Hervormde Kerk
19.58 uur en  30 sec Taptoesignaal (voorafgaand aan stilte)
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Wilhelmus
 Toespraak wethouder Daan de Haas
  Voordracht gedicht (OBS ’t Reigerbos en Eendracht)
 Kranslegging
 Defilé langs oorlogsmonument
21.11 uur Vlaggen binnenhalen (zonsondergang)

Vlaggen tijdens  
Doden her denking…
Op 4 mei hangen in Nederland de 
vlaggen halfstok als teken van eerbied 
en respect voor de oorlogsslachtoffers. 
De vlag (de Nederlandse driekleur zonder 
wimpel) mag op 4 mei de gehele dag 
(van zonsopgang tot zonsondergang) 
hangen. 

Op een rij:
• Halfstok
• Nederlandse driekleur (Rood, Wit, 

Blauw), zonder wimpel!
• Van zonsopgang (06:06) tot 

zonsondergang (21:11)

Online bloemen leggen
Wil je vanuit huis stilstaan bij 4 mei?  
Leg dan een virtuele bloem bij één van 
de 4.000 oorlogsmonumenten. 

Hoe werkt het?
• Via https://www.4en5mei.nl/

oorlogsmonumenten zoek je het 
monument waarbij je een bloem wilt 
leggen. Je kunt zoeken op de naam 
van het monument of de plaatsnaam 
waar het monument staat. 

•  Klik op het monument waar je een 
bloem wilt leggen.

•  Op de pagina van dat monument ga je 
naar het tabje ‘Leg een bloem’.

• Hier kun je een bloem kiezen en 
een boodschap achterlaten bij het 
monument. 

… en op 
Bevrijdingsdag
Op 5 mei mag de nationale vlag 
(zonder wimpel) van zonsopkomst tot 
zonsondergang in top. De vlag mag 
ook gecombineerd worden met de 
gemeentevlag, provincievlag of vlaggen 
van andere landen die bij de bevrijding 
betroken waren. 

Op een rij:
• In top
• Nederlandse driekleur (Rood, Wit, 

Blauw), zonder wimpel!
• Van zonsopgang (06:05) tot 

zonsondergang (21:13)


