
G E M E E N T E N I E U W S Week 1
Woensdag 5 januari 2022 

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier)

Omgevingsvergunning
Moordrecht
•  Ambachtweg 38 : het uitbreiden van een 

bestaande loods (27-12-2021, zaaknr. 
2021358415) 

•  Koningin Julianastraat 6 : het vellen van een 
boom (21-12-2021, zaaknr. 2021355237) 

•  Westeinde 46 : het vervangen en vergroten van 
een balkon (21-12-2021, zaaknr. 2021355026) 

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Kleinpolderlaan 45 : het plaatsen van een 

dakkapel op het voor en achterdakvlak (16-12-
2021, zaaknr. 2021350329) 

•  Parallelweg-Zuid 91 a : het plaatsen van een 
dakkapel (14-12-2021, zaaknr. 2021347660) 

•  Ringvaartlaan 16 : het plaatsen van een lucht-
behandelingsinstallatie (08-12-2021, zaaknr. 
2021343563) 

• Groenendijk (kadastraal bekend onder NWK03 
E 1209) : het realiseren van een bouwplaatsin-
richting (23-12-2021, zaaknr. 2021356928) 

Zevenhuizen
•  Burgemeester Klinkhamerweg 28a : het 

bouwen van een kantoorgebouw (14-12-2021, 
zaaknr. 2021348758) 

•  Kratonlaan 63 : het uitbouwen van de zolder 
(13-12-2021, zaaknr. 2021346665) 

•  Rozenstraat 40 : het plaatsen van 2 dakkapel-
len (24-12-2021, zaaknr. 2021357600) 

•  Zuideinde 13 : het bouwen van een woning 
(15-12-2021, zaaknr. 2021348974) 

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

Zevenhuizen
•  Bredeweg 120 nabij (kadastraal bekend 

ZVH02, sectie G, nummers 2539, 2542 
en 2543) : het voorbelasten van de gron-
den (22-12-2021, zaaknr. 2021307572) 
(Publicatiedatum besluit: 24-12-2021).

Moerkapelle
•  Herenweg 58a : het tijdeliijk (max. 3 jr) afwij-

ken  bestemmingsplan ( kantoor+ lab in agr 
pand) (20-12-2021, zaaknr. 2021320990) 
(Publicatiedatum besluit: 22-12-2021);

•  Rottedijk 12 : het vervangen van een bijge-
bouw (20-12-2021, zaaknr. 2021311891) 
(Publicatiedatum besluit: 22-12-2021).

•  Windvaan 8 : het tijdelijk plaatsen leslokaal 
met sanitairruimte en kantoor (24-12-2021, 
zaaknr. 2021281475) (Publicatiedatum besluit: 
28-12-2021).

Moordrecht
•  Ambachtweg 36a : het plaatsen zendmast 

ten behoeve van mobiele datacommuni-
catie (28-12-2021, zaaknr. 2021319858) 
(Publicatiedatum besluit: 30-12-2021).

• Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Klein Hitland 98 : het uitbouwen van een 

recreatiewoning (24-12-2021, zaaknr. 
2021316438) (Publicatiedatum besluit: 
28-12-2021);

•  Kleinpolderlaan 45 : het plaatsen van een 
dakkapel op het voor en achterdakvlak (21-12-
2021, zaaknr. 2021350329) (Publicatiedatum 
besluit: 23-12-2021);

•  Kon Julianastraat 46 : het realiseren van 
een dakopbouw (20-12-2021, zaaknr. 
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Agenda programmacommissie 
Ruimte 18 januari 2022

Datum: Dinsdag 18 januari 2022
Starttijd: 20:00 uur
Locatie:  Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk 

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

Vergaderpunten
1. Maatregelen Burgermeester 

Klinkhamerweg Zevenhuizen
2. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 

“150 kV Hoogspanningsleiding 
Zuidplaspolder”

3. Vaststellen bestemmingsplan 
“Reparatieplan Herziening  
Zuidplaspolder 1”

4. IBOR Beheerplan 2021-2025

Meer informatie
De bovenstaande agenda is een beknopte 
versie. Voor uitgebreidere informatie 
kunt u terecht in het gemeentehuis of 
de website. Op www.zuidplas.nl vindt u 
ook de regels voor het inspreken tijdens 
een programmacommissie en hoe u uzelf 
hiervoor kunt aanmelden. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met de griffie, tel. 
(0180) 330 312.

Besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 21 december 2021

1. Toelating nieuw lid gemeenteraad 
De toelating van de heer Den Hartog tot de 
raad is “bij acclamatie” vastgesteld. 
2. Amendement P eigen terrein ’t Lage 
definitief
De raad heeft unaniem besloten in te stemmen 
met het amendement “Instandhoudingsplicht 
parkeerplaatsen eigen terrein’.
3. Het geamendeerde voorstel tot vaststellen 
bestemmingsplan ‘t Lage, Moordrecht 
De raad heeft unaniem besloten in te stemmen 
met de Nota van Beantwoording Zienswijzen 
(en Wijziging) van het bestemmingsplan “‘t 
Lage, Moordrecht”, het bestemmingsplan “‘t 
Lage, Moordrecht”, het Beeldkwaliteitsplan ’t 
Lage, Moordrecht en met het vaststellen van 
geen exploitatieplan, als bedoeld in afdeling 
6.4 van de Wet ruimtelijke ordening.
4. Nota van uitgangspunten Omgevingsplan 
De raad heeft unaniem besloten in te 
stemmen met de ‘Nota van uitgangspunten 
Omgevingsplan’.
5. Ondernemingsplan Promen 2022 
De raad heeft unaniem besloten in te 
stemmen met geen zienswijze in te dienen 
op het Ondernemingsplan Promen 2022 
en de reactiebrief, waarbij Promen wordt 
medegedeeld dat er geen zienswijze wordt 
ingediend, te versturen aan Promen.
6. Budgetoverheveling 2021-2022
De raad heeft unaniem besloten in te stemmen 
met de activiteiten die in aanmerking komen 
voor budgetoverheveling, in 2021 een bedrag 
van € 1.364.000 te storten in de algemene 
reserve, en in 2022 een bedrag van  
€ 1.364.000 te onttrekken uit de algemene 

reserve, en dit bedrag in 2022 weer toe 
te voegen aan de exploitatiebudgetten. In 
vervolg de begrotingswijzigingen A21.002109 
en A21.002110 vast te stellen en het 
college mandaat te geven om specifiek voor 
corona uitgaven te doen in de periode tot de 
vaststelling van de Zomernota 2022, met 
als dekking de uit de algemene uitkering 
gereserveerde middelen voor corona.
7. Borgstelling voetbalvereniging Moordrecht 
De raad heeft unaniem besloten in te stemmen 
met geen wensen of bedenkingen te uiten 
bij het voornemen van het college om een 
borgstelling voor maximaal € 62.500 te 
verlenen voor de door Voetbalvereniging 
Moordrecht af te sluiten lening.
8. Transitievisie Warmte 
De raad heeft unaniem besloten in te stemmen 
met het vaststellen van de Transitievisie 
Warmte als basis voor de verduurzaming van 
de warmtevraag in de gebouwde omgeving van 
Zuidplas.
10. Aanwijzend waarnemend Griffier
De aanwijzing is “bij acclamatie” vastgesteld.
11. 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.

Bekendmakingen
Voor meer informatie over besluiten en 
vergunningaanvragen 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. 

2021303537) (Publicatiedatum besluit: 
22-12-2021);

•  Riviermos 11 : het plaatsen van een dakkapel 
in het zijdakvlak van de woning (16-12-2021, 
zaaknr. 2021306067) (Publicatiedatum besluit: 
21-12-2021);

•  Seine 67 : het deels verwijderen van een 
draagmuur en vervangen garagedeur voor 
een pui (20-12-2021, zaaknr. 2021326038) 
(Publicatiedatum besluit: 22-12-2021);

•  ‘s-Gravenweg 125a : het renoveren en ver-
groten van een woning (24-12-2021, zaaknr. 
2021238400) (Publicatiedatum besluit: 
28-12-2021);

•  Steenbakkerij 76 t/m 94 (even) : het bou-
wen van 10 bedrijfsloodsen (kavel 8a Kleine 
Vink) (17-12-2021, zaaknr. 2021259498) 
(Publicatiedatum besluit: 22-12-2021).

Zevenhuizen
•  Bamburgh 1 t/m 25 en Buckingham 2 t/m 12 

en Carcassonne 1 t/m15 en Karlberg 1 t/m 
16 en Kensington 16 t/m 30 : het realiseren 
van 51 eengezinswoningen Koningskwartier 
fase 8 (16-12-2021, zaaknr. 2021298191) 
(Publicatiedatum besluit: 22-12-2021);

•  Ryckevelde 3 en 5 : het plaatsen van een 
tijdelijk schoolgebouw (17-12-2021, zaaknr. 
2021307444) (Publicatiedatum besluit: 
21-12-2021);

•  Stampioenstraat 13 : het vervangen van de 
pui van het inpandige balkon (20-12-2021, 
zaaknr. 2021336571) (Publicatiedatum besluit: 
22-12-2021).

Verlenging beslistermijn
Moordrecht
•  Bijenkorf 1 : het plaatsen van een overkap-

ping (24-12-2021, zaaknr. 2021308425) 
(Publicatiedatum besluit: 28-12-2021);

•  Bijenkorf 17 : het plaatsen van een vlonder 
en aanpassen van het talud (15-12-2021, 
zaaknr. 2021280485) (Publicatiedatum besluit: 
17-12-2021);

•  Bijenkorf 43 : het plaatsen van een vlonder 
in de achtertuin van de woning (16-12-2021, 
zaaknr. 2021295030) (Publicatiedatum besluit: 
20-12-2021);

•  Kerkplein 12 : het intern wijzigen van de 
kerk en het plaatsen van een deur, rijksmo-
nument (17-12-2021, zaaknr. 2021259452) 
(Publicatiedatum besluit: 22-12-2021);

•  Oostpolderweg 5 : het plaatsen van een stoom-
generator (23-12-2021, zaaknr. 2021304588) 
(Publicatiedatum besluit: 27-12-2021).

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Hoofdweg-Zuid 64c : het plaatsen van een 

reclamezuil en het uitvoeren van werken 
en werkzaamheden (16-12-2021, zaaknr. 
2021302174) (Publicatiedatum besluit: 
20-12-2021);

•  ‘s-Gravenweg 146 : het uitbreiden van een 
bestaande uitbouw (28-12-2021, zaaknr. 
2021319424) (Publicatiedatum besluit: 
30-12-2021);

• Bermweg 20c : het bouwen van een woning 
met een kleine prefab kelder onder het 
huis (20-12-2021, zaaknr. 2021305943) 
(Publicatiedatum besluit: 23-12-2021).

• Zevenhuizen
•  Hendrikseiland 29 : het ontwerpen van een 

tuinontwerp met een duurzame natuur zwem-
vijver (22-12-2021, zaaknr. 2021306023) 
(Publicatiedatum besluit: 27-12-2021);

•  Strandweg 23 : het aanbrengen van inpandige 
constructie en wijzigen gevels (27-12-2021, 
zaaknr. 2021309062) (Publicatiedatum besluit: 
29-12-2021);

• Versailles (Zevenhuizen-Zuid, Fase 7, kavel 
6): het bouwen van een woning (20-12-2021, 
zaaknr. 2021304347) (Publicatiedatum besluit: 
22-12-2021).

Verkeersbesluiten
• Aanwijzing van gereserveerde parkeerplaatsen 

voor opladen elektrische voertuigen aan het 
Geraniumveld ter hoogte van huisnummer 28 
te Nieuwerkerk aan den IJssel (Gemeenteblad 
21-12-2021)

• Aanwijzing van gereserveerde parkeerplaat-
sen voor opladen elektrische voertuigen aan 
de Kleine Vinkstraat ter hoogte van huis-
nummer 19 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
(Gemeenteblad 21-12-2021)

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

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Elbe 30 : het plaatsen van een fietsenber-

ging (21-12-2021, zaaknr. 2021287124) 
(Publicatiedatum besluit: 27-12-2021);

•  IJslandsmos 7 : het plaatsen van een 
kapschuur in de achter- zij tuin (20-12-2021, 
zaaknr. 2021259126) (Publicatiedatum besluit: 
29-12-2021).



G E M E E N T E N I E U W S Week 1
Woensdag 5 januari 2022 

Gladheidsbestrijding: Wat doet de gemeente en wat kunt u zelf doen
Wat kunt u zelf doen?
1. Sneeuwschuiven: Het gebruik van een 

sneeuwschuiver of platte schep is de goed-
koopste en ook meest milieuvriendelijke vorm 
van gladheidbestrijding. Let op, dat u de goot 
en vooral de rioolput vrij houdt, zodat smelt-
water gemakkelijk weg kan lopen.

2. Strooizout strooien: Strooi het zout niet 
te dik (maximaal één handje strooizout per 
vierkante meter) en gelijkmatig uit. Geef het 
strooizout de tijd om zijn werk te doen. Veeg 
de natte drab richting stoeprand zodat dit niet 
op een later tijdstip opnieuw kan bevriezen. 
Denk bij strooien ook aan achterpaden en/of 
brandgangen rondom uw woning. Het strooi-
en van zout heeft vooral zin als er vervolgens 
overheen wordt gelopen of gereden.

3. Denk om het milieu: Gebruik strooizout altijd 
spaarzaam. Overmatig strooien leidt ertoe 
dat er onnodig veel zout de bodem dringt en 
wortels van bomen en planten beschadigt. 

 Het is beter om geen zout te strooien op 
plaatsen waar dit geen of nauwelijks effect 
heeft. 

 Het levert onnodige milieuschade op en niet 
het gewenste effect: schone straten.

4. Wees voorzichtig! 
 De gemeente doet er alles aan om u veilig op 

weg te laten gaan. 
 Pas uw route en uw snelheid in het verkeer 

daarom altijd aan, aan de omstandigheden en 
de adviezen van het KNMI.

Voor vragen of opmerkingen over gladheidbestrij-
ding kunt u contact opnemen met het Meldpunt, 
bereikbaar op (0180) 330 300 of bij voorkeur via 
het meldingsformulier op de www.zuidplas.nl.

Belangrijk om te weten:
• De gladheidsbestrijding van de 

gemeente Zuidplas is actief tot 1 
april 2022

• De routes zijn ter inzage op  
www.zuidplas.nl/strooiroutes-
zuidplas (QR-code)

• Enkele routes zijn ten opzichte 
van vorig jaar gewijzigd ook door 
nieuwbouw

Waar wordt er precies gestrooid?
• Hoofdroutes en wijk ontsluitende 

wegen;
• Bus routes en fiets- en schoolroutes;
• Wegen rond openbare gebouwen, 

scholen, bushaltes, bejaardenhuizen, 
winkelcentra en brandweerkazernes.

• Tijdens hevige sneeuwval kan 
het voorkomen dat alleen de 
hoofdroutes worden gestrooid.

Waar mogelijk schalen we de glad-
heidsbestrijding dan op.
• Voetpaden en privéterreinen worden 

niet gestrooid.
 Er is altijd een gestrooide weg in uw 

omgeving, pas uw route daarop aan.

Wanneer wordt er gestrooid?
• Er wordt preventief gestrooid voordat 

het glad wordt, maar ook tijdens de 
gladheid zijn de strooiwagens actief 
op de zeven vaste routes. 

Wat werkt wel
• Bij sneeuwval wordt de weg 

eerst sneeuwvrij gemaakt door 
sneeuwschuivers of sneeuwborstels

• Na de sneeuwval wordt er weer zout 
gestrooid.

• Pas nadat er veel verkeer is 
gepasseerd is de werking van het 
zout optimaal.

Wat werkt niet
• Strooien onder -7ºC; de werking van 

het zout is vrijwel nihil bij -10ºC;
• Strooien tijdens sneeuwval werkt 

onvoldoende; zout wordt door 
meerdere schuifrondes grotendeels 
van de weg geschoven en mist 
daardoor zijn uitwerking.

• Veel inwoners verzoeken ook in 
woonstraten en woonerven te 
strooien. Deze strooiacties hebben 
nauwelijks effect. Doordat er in deze 
straten weinig verkeer is, is het 
effect van zout minimaal. 

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:
•  Stichting Scouting Moordrecht, Kadestraal 

perceel C4857 Zuidplas: het oprichten van een 
duiven- en scoutingvereniging

•  Mister Pita BV., Reigerhof 138 in Nieuwerkerk 
aan den IJssel: het starten van een 
afhaalrestaurant 

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

Zaterdag 8 januari inzameldag 
kringloopgoederen 
Op zaterdag 8 januari kunnen inwoners 
nog bruikbare kringloopgoederen inleve-
ren naast het afvalbrengstation in Nieu-
werkerk aan den IJssel. De ingezamelde 
goederen krijgen via de Tweedekanswin-
kel 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 beoor-

delen 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:

5 februari
5 maart
2 april
7 mei
4 juni
2 juli

6 augustus
3 september
1 oktober
5 november
3 december

Bouwplannen?  
Doe de vergunningcheck op 
www.omgevingsloket.nl

Bouwplannen?  
Doe de vergunningcheck op 
www.omgevingsloket.nl

Informatie en diensten van alle overheden
Overheid.nl
➤➤


