
G E M E E N T E N I E U W S Week 18
Woensdag 4 mei 2022 

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier)   

Moerkapelle
•  Bredeweg 61 in Moerkapelle: het plaatsen van 

silo’s, bouwen inpandig kantoor, gevelwijziging 
en een laadkuil (15-04-2022, zaaknr. 
2022101061) 

Moordrecht
•  Centrumbaan 790 en Noordbaan 755 in 

Moordrecht: het wijzigen van de indeling van 
een in aanbouw zijnde casco-bedrijfsgebouw 
(21-04-2022, zaaknr. 2022104185) 

•  Dominee Janzoniusstraat 1 in Moordrecht: het 
starten van een bakkerij en webshop vanuit 
huis (21-04-2022, zaaknr. 2022105073)

•  Meester Lallemanstraat 4 in Moordrecht: het 
realiseren van een uitbouw en het plaatsen 
van een veranda (14-04-2022, zaaknr. 
2022100735) 

•  Westeinde 8 in Moordrecht: het plaatsen 
van zonnepanelen (20-04-2022, zaaknr. 
2022103586) 

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Hoogendijklaan (Plan IJsselmaere) in 

Nieuwerkerk aan den IJssel: het bouwen 
woning (kavel 22/IJsselmaere) (20-04-2022, 
zaaknr. 2022103372)

•  Bekermos 7 in Nieuwerkerk aan den IJssel: het 
betrekken dichtmaken van bestaande dakterras 
bij woning (07-04-2022, zaaknr. 2022093910)

•  Linge 19 in Nieuwerkerk aan den IJssel: het 
renoveren van de tuin (21-04-2022, zaaknr. 
2022104221)

•  Schelde 23 in Nieuwerkerk aan den IJssel: het 
plaatsen van een dakopbouw (20-04-2022, 
zaaknr. 2022103873)

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

Nieuwerkerk aan den IJssel
• Hoogeveenenweg 32b in Nieuwerkerk aan den 

IJssel: het plaatsen van een variantloods  
(19-04-2022, zaaknr. 2022020376) 

•  Hudson 29 in Nieuwerkerk aan den IJssel: 
het plaatsen van een dakkapel (16-04-2022, 
zaaknr. 2022012120) 

•  Krulmos 12 in Nieuwerkerk aan den IJssel: 
het uitbreiden van een woning (20-04-2022, 
zaaknr. 2022037526) 

•  Lupineveld 23 in Nieuwerkerk aan den 
IJssel: het plaatsen van 2 dakkapellen 
(voor- en achterzijde) (19-04-2022, zaaknr. 
2022039060)

Zevenhuizen
•  Wagenmaker 39b in Zevenhuizen: het plaatsen 

van een dakkapel aan de voorzijde van de 
woning (19-04-2022, zaaknr. 2022079644) 

Verlenging beslistermijn
Zevenhuizen
• Knibbelweg naast 85 in Zevenhuizen: het 

bouwen van een schuilschuur (25-04-2022, 
zaaknr. 2022059729) 

•  Knibbelweg tussen nr:2 en 4 (G2886)  in 
Zevenhuizen: het bouwen van een woning  
(21-04-2022, zaaknr. 2022056620) 

Moordrecht
•  Sportlaan 1 en 1a in Moordrecht: het bouwen 

van 48 koop- en 10 huurwoningen en 27 
huurappartementen en uitritten (13-04-2022, 
zaaknr. 2022053150)

Kennisgeving besluit vaststellen 
maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit 
milieubeheer Van Hasseltweg 2 in 
Moerkapelle

Op 6-42022 heeft de ODMH namens de gemeente 
Zuidplas een besluit genomen om (gewijzigde) 
maatwerkvoorschriften vast te stellen.
De voorschriften hebben betrekking op een 
verzoekbrijnlozingen ter plaatse van de Van 
Hasseltweg 2 in Moerkapelle.
De procedure heeft het kenmerk 2022022427.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het 
besluit en de daarbij behorende stukken kunnen 
op afspraak worden ingezien bij de gemeente 
Zuidplas. 
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een 
bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zuidplas. De termijn voor het indienen van een
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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. 

bezwaar start op 7 april 2022 en bedraagt  
6 weken. Het besluit blijft ook bij het indienen van 
een bezwaarschrift gewoon geldig.
Voorlopige voorziening 
Indien er een spoedeisend belang is kan de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Den 
Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, 
worden verzocht een voorlopige voorziening te 
treffen. 
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met Team Vergunningen milieu ODMH, via  
info@odmh.nl of telnr: 088-54 50 000.
  

Contact: 
Contactgegevens omgevingsmanager Middengebied Zuidplaspolder:
Hein Pierhagen:    hein.pierhagen@zuidplas.nl     0613 048 604

> VERVOLG OP VOLGENDE PAGINA

Let op: de bijeenkomst van 12 mei heeft het maximaal 
aantal deelnemers bereikt. Nieuwe aanmeldingen zijn 
alleen nog mogelijk voor 18 mei 2022. 

Aanmelden voor de  
fysieke informatieavond * 
Deze fysieke informatieavond over het Middengebied is voor 
alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties 
van Zuidplas. De informatieavond wordt gehouden in Dorpshuis 
Swanla in Zevenhuizen op woensdagavond 18 mei 2022 en 
start om 19.00 uur en eindigt rond de klok van 21.30 uur. 
Aanmelden voor deze bijeenkomst is verplicht. U kunt 
dat doen via www.zuidplas.nl/denieuwezuidplaspolder.  
U kunt zich aanmelden tot en met maandag 16 mei. 
Op 2 juni wordt er een speciale bijeenkomst georganiseerd voor 
organisaties actief in het sociaal-maatschappelijk domein. 

 
Adres:  
Burgemeester Klinkhamerweg 86, 2761 BJ Zevenhuizen
* Tijdens de bijeenkomst kan er niet live digitaal  
 meegekeken worden. 

Meer informatie en vragen
Na registratie ontvangt u even voorafgaand aan de informatie-
avond een bevestiging per e-mail. Bent u niet in de gelegenheid 
om de informatieavond bij te wonen, maar heeft u wel vragen, 
dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar: 
denieuwezuidplaspolder@zuidplas.nl. De informatieavond  
van 12 mei wordt opgenomen, zodat u deze kunt terugkijken*.  
De informatieavond van 18 mei wordt niet opgenomen. 

* Vanaf 16 mei kunt u de opname van de bijeenkomst  
 terugvinden via www.zuidplas.nl/denieuwezuidplaspolder   

Wĳ kĳken ernaar uit om u te ontmoeten  
op 12 mei of 18 mei 2022!

UITNODIGING INFORMATIEBĲEENKOMST 

MIDDENGEBIED IN DE 
NIEUWE ZUIDPLASPOLDER

EXTRA BĲEENKOMST  

18 MEI
2022

Vanwege de overweldigende belangstelling organiseert gemeente Zuidplas op 
woensdag 18 mei 2022 een tweede fysieke informatieavond over het Middengebied 
in de Nieuwe Zuidplaspolder in Dorpshuis Swanla in Zevenhuizen. Wij nodigen u van 
harte uit hierbij aanwezig te zijn. Deze informatieavond op woensdag 18 mei 2022 is 
identiek aan de informatieavond gehouden op donderdag 12 mei.

Tijdens deze informatieavond praat de gemeente u graag bij over de laatste stand 
van zaken, kunnen er vragen gesteld worden en kan er ook van gedachten worden 
gewisseld. Hein Pierhagen, Omgevingsmanager Middengebied opent de avond. Marco 
van Lente, Opgavemanager, vertelt u vervolgens meer over de huidige stand van zaken, 
het proces en de planning. Daarna vertelt Hugo Hasper, Stedenbouwkundige, u meer 
over het stedenbouwkundig casco. Vervolgens houdt David Biron een presentatie over 
waterhuishouding en structuur. Na een korte pauze praat Matthijs Vrijpeerdeman 
u bij over de Milieu Effect Rapportage  (hierna m.e.r.) en het (voorontwerp) 
bestemmingsplan. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

PROGRAMMA
18.30 – 19.00 uur  Inloop
19.00 – 19.10 uur Welkomstwoord: Hein Pierhagen, Omgevingsmanager en de  
   mogelĳkheid om vragen te stellen.
19.10 – 19.25 uur Stand van zaken, proces en planning door Marco van Lente,  
   Opgavemanager en de mogelĳkheid om vragen te stellen.
19.25 – 19.40 uur  Stand van zaken van stedenbouwkundig casco door Hugo Hasper  
   Stedenbouwkundige en de mogelĳkheid om vragen te stellen.
19.40 – 20.05 uur Waterhuishouding en structuur door David Biron en de mogelĳkheid  
   om vragen te stellen.
KORTE PAUZE

20.10 – 21.10 uur Milieu Effect Rapportage (hierna m.e.r.), 4 alternatieven en het  
   (voorontwerp)bestemmingsplan door Matthĳs Vrĳpeerdeman en  
   de mogelĳkheid om vragen te stellen.
21.10 – 21.20 uur Algemene vragenronde. 
21.20 – 21.30 uur Afsluiting en gelegenheid tot napraten.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen Middengebied Zuidplaspolder?  
Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via zuidplas.nl/denieuwezuidplaspolder
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In het MER worden de alternatieven en de te verwachten effecten 
beschreven. Mede op basis van het MER worden waardevolle onderdelen 
gecombineerd tot een voorkeursalternatief. Dit voorkeursalternatief wordt 
opgenomen in het omgevingsplan. Het omgevingsplan is vergelijkbaar met 
een bestemmingsplan maar heeft een andere naam, omdat het valt onder 
de Omgevingswet die naar verwachting in januari 2023 in werking treedt. 

Tijdens de bijeenkomsten op 12 en 18 mei wordt de m.e.r.-procedure en de 
planologische procedure toegelicht. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over 
de alternatieven. Vanaf 4 mei kunt u de informatie over de alternatieven al 
op de website www.zuidplas.nl/denieuwezuidplaspolder vinden. U kunt 
dan per e-mail uw reactie sturen naar denieuwezuidplaspolder@zuidplas.nl 
tot uiterlijk 19 mei. Doe dat bij voorkeur vóór 12 of 18 mei, dan kunnen we 
daar tijdens de informatiebijeenkomsten aandacht aan besteden. 

Voor de ontwikkeling Middengebied in de Zuidplaspolder wordt een Omgevingsplan 
opgesteld. De gemeente heeft besloten om daarbij ook een procedure voor Milieu 
Effect Rapportage (m.e.r.-procedure) te doorlopen en er wordt een Milieu Effect 
Rapport (MER) opgesteld. Een m.e.r.-procedure heeft tot doel om het milieubelang 
vroegtijdig en volwaardig te betrekken in de besluitvorming over het plan.

Als start van deze procedure is in mei 2021 een Nota Reikwijdte en Detailniveau 
opgesteld en ter inzage gelegd. Er zijn zienswijzen binnen gekomen en er is een 
advies gegeven voor het opstellen van het MER door de Commissie voor Milieu 
Effect Rapportage. Hiermee wordt bij het opstellen van het MER rekening gehouden. 

ADVIES COMMISSIE VOOR M.E.R.

Op advies van de Commissie voor m.e.r worden naast het Masterplan  
Middengebied 4 alternatieven betrokken in het MER:
 
1. Klimaatbestendigheid met onder meer een robuuste waterhuishouding en  
 waterveiligheid;
 
2. Groen/blauwraamwerk met onder meer het vergroten van biodiversiteit, water  
 vasthouden en verbetering waterkwaliteit;
 
3. Duurzame mobiliteit met onder meer een lagere auto afhankelijkheid met een  
 hoog aandeel openbaar vervoer en fiets;
 
4. Circulariteit en duurzame energie met onder meer circulair bouwen, een hoge  
 ambitie voor zonnepanelen en hergebruik van grond.

UITNODIGING INFORMATIEBIJEENKOMST 

MIDDENGEBIED IN DE 

NIEUWE ZUIDPLASPOLDER

EXTRA BIJEENKOMST 

18 MMEEII
2022

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen Middengebied Zuidplaspolder?  
Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via zuidplas.nl/denieuwezuidplaspolder

■ 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)

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag 2022

Zaterdag 7 mei inzameldag kringloopgoederen  
Op zaterdag 7 mei kunnen inwoners nog bruikbare kringloopgoederen inleveren naast 
het afvalbrengstation in Nieuwerkerk aan den IJssel. De ingezamelde goederen krijgen 
via de Tweedekanswinkel in Moerkapelle een tweede leven. 

Inzamelpunt
Het innamepunt voor kringloopgoederen 
is gevestigd náást het afvalbrengstation in 
Nieuwerkerk aan den IJssel  

(Eerste Tochtweg 9B) en iedere eerste 
zaterdag van de maand geopend van 10.00 
uur tot 16.00 uur. 

Vrijwilligers van de Tweedekanswinkel en 
het SAZ Repair Café Zuidplas beoordelen 
ter plaatse de geschiktheid van de 
aangeboden spullen. Na uw bezoek aan het 
innamepunt kunt u eventueel overig afval 
aanbieden op het afvalbrengstation zoals u 
gewend bent. 

Het inzamelpunt voor kringloop- 
goederen is in 2022 geopend op:

4 juni
2 juli
6 augustus

3 september
1 oktober
5 november

3 december
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Bouwplannen?  
Doe de vergunningcheck op 
www.omgevingsloket.nl

Bouwplannen?  
Doe de vergunningcheck op 
www.omgevingsloket.nl

Agenda Raadsvergadering 

Datum: dinsdag 10 mei 2022
Starttijd: 20:00 uur
Locatie:  Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk 

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

Bespreekstukken
1.  Mededelingen vanuit diverse gremia
2.  Benoeming fractieadviseur
Hamerstukken
3. Wijziging delegatie- en mandaatbesluit in 
verband met Wet open overheid 

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.

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

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.


