
G E M E E N T E N I E U W S Week 6
Woensdag 9 februari 2022 

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier)

Zevenhuizen 
• Knibbelweg naast nr:2: het bouwen van een 

woning (25-01-2022, zaaknr. 2022024523) 
•  Koningskwartier fase 6: het bouwen van 

een woning (kavel 6) (25-01-2022, zaaknr. 
2022025269)

Moordrecht
•  Ambachtweg 8 en 10: het uitbreiden van 

twee bedrijfspanden (10-01-2022, zaaknr. 
2022011616) 

•  Begoniastraat 1: het plaatsen van een 
dakkapel (27-01-2022, zaaknr. 2022027964) 

•  Westeinde 185: het vervangen van 
twee dakkapellen (31-01-2022, zaaknr. 
2022029393) 

•  Ambachtweg (achter) en Oost- Ringdijk 
(Sportvelden ‘t Ambacht) C6222: het 
aanleggen van voetbalvelden incl. verlichting 
en kokos zichtscherm (28-01-2022, zaaknr. 
2022028228) 

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Dalkruid 57: het vervangen van de garage deur 

door 2 openslaande garage deuren.  
(22-01-2022, zaaknr. 2022022785) 

•  Kon Wilhelminastraat 2: het plaatsen van een 
dubbele nokverhoging (25-01-2022, zaaknr. 
2022025321)

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

Moordrecht
•  Grote Esch 816: het realiseren van 

entresolvloeren in het bestaande magazijn 
(01-02-2022, zaaknr. 2021309405)

•  Kerkplein 12: het intern wijzigen van de kerk 
en het plaatsen van een deur, rijksmonument 
(31-01-2022, zaaknr. 2021259452) 

•  Spoorweglaan 4: het geheel renoveren en 
uitbreiden van de woning (28-01-2022, 
zaaknr. 2021260804) 

•  Vierde Tochtweg 11a: het bouwen van een 
woning (31-01-2022, zaaknr. 2021284026) 

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Haakmos 17: het plaatsen van een dakopbouw 

(28-01-2022, zaaknr. 2021340850) 
•  Schildmos 5: het realiseren van een aanbouw 

(27-01-2022, zaaknr. 2022017767) 
Zevenhuizen
•  Knibbelweg 28b: het bouwen van een woning 

(27-01-2022, zaaknr. 2021279751) 
•  Versailles 38: het bouwen van een woning 

(Zevenhuizen-Zuid, fase 7, kavel 6)  
(31-01-2022, zaaknr. 2021304347)

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

Moordrecht
•  Prinses Beatrixstraat 15a: het brandveilig 

gebruiken van het bouwwerk (28-01-2022, 
zaaknr. 2021184146) 

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Schoolstraat 4: het brandveilig gebruiken van 

een pand (26-01-2022, zaaknr. 2021238301) 
Zevenhuizen
•  Ryckevelde 3 en 5: het brandveilig gebruiken 

van een tijdelijk schoolgebouw (01-02-2022, 
zaaknr. 2022015651) 

Verlenging beslistermijn
Moordrecht
•  Grote Esch 669a en Kleine Esch 669: 

het wijzigen van de gevels en diverse 
interne wijzigingen (26-01-2022, zaaknr. 
2021331018) 

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Ringvaartlaan 16: het plaatsen van een 

luchtbehandelingsinstallatie (31-01-2022, 
zaaknr. 2021343563)

•  Rosario 2: het plaatsen van een schuur 
met overkapping (24-01-2022, zaaknr. 
2021334609) 

•  Vrijheidslaan 36: het verbouwen en uitbreiden 
van de bestaande woning (27-01-2022, 
zaaknr. 2021327541) 

•  Groenendijk (kavel 3 IJsselmaere (kad. NWK03 
E1368): het bouwen van een woningen en 
realiseren van een uitweg (24-01-2022, 
zaaknr. 2021302872) 

Verkeersbesluiten
•  Aanwijzing van gereserveerde parkeerplaatsen 

voor opladen elektrische voertuigen aan De Iep 
ter hoogte van huisnummer 64 te Nieuwerkerk 
aan den IJssel (Gemeenteblad 24-1-2022)

•  Aanwijzing van gereserveerde parkeerplaatsen 
voor opladen elektrische voertuigen aan de 
Lakeienoever 2 te Zevenhuizen (Gemeenteblad 
25-1-2022)

•  Aanwijzing van gereserveerde parkeerplaatsen 
voor opladen elektrische voertuigen aan de 
Akkerweg/hoek Herenweg ter hoogte van 
huisnummer 15 te Moerkapelle (Gemeenteblad 
26-1- 2022)

•  Aanwijzing van gereserveerde parkeerplaatsen 
voor opladen elektrische voertuigen aan 
de Hoedenmaker 41 te Zevenhuizen 
(Gemeenteblad 26-1-2022)

•  Aanwijzing van gereserveerde parkeerplaatsen 
voor opladen elektrische voertuigen aan 
Reigerhof ter hoogte van huisnummer 163A 
te Nieuwerkerk aan den IJssel (Gemeenteblad 
26-1-2022)

•  Besluit tot intrekking aanwijzing van 
gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen 
elektrische voertuigen aan de Eendenkooi ter 
hoogte van huisnummer 18 te Moordrecht 
(Gemeenteblad 9-2- 2022)

•  Aanwijzing van gereserveerde parkeerplaatsen 
voor opladen elektrische voertuigen aan de 
Schuddebeurslaan ter hoogte van huisnummer 
10 te Moordrecht (Gemeenteblad 9-2-2022)

• Aanwijzing van een 
gehandicaptenparkeerplaats op de Perkstraat 
te Zevenhuizen (Gemeenteblad 9-2-2022)

•  Aanwijzing van gereserveerde parkeerplaatsen 
voor opladen elektrische voertuigen aan de 
Prins Alexanderlaan (hoek Zernikestraat) ter 
hoogte van huisnummer 110 te Nieuwerkerk 
aan den IJssel (Gemeenteblad 9-2-2022)

•  Aanwijzing van gereserveerde parkeerplaatsen 
voor opladen elektrische voertuigen aan 
De Beuk ter hoogte van huisnummer 33 te 
Nieuwerkerk aan den IJssel (Gemeenteblad 
9-2-2022)

Kennisgeving besluit op aanvraag 
omgevingsvergunning Prinses Beatrixstraat 
15a Moordrecht

Op 28-1-2022 heeft de ODMH namens de 
gemeente Zuidplas een besluit genomen op de 
aanvraag met kenmerk 2021184146. Dit betreft 
het brandveilig gebruiken van het bouwwerk ter 
plaatse van de Prinses Beatrixstraat 15a . De 
vergunning is toegekend. Het besluit betreft de 
volgende onderdelen:
•  brandveilig gebruik (brandveiligheid)
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken 
liggen ter inzage bij de gemeente Zuidplas. 

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
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Agenda Raadsvergadering
Datum: dinsdag 15 februari 2022
Starttijd: 20:00 uur
Locatie:  Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk 

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

VERGADERPUNTEN
Bespreekstukken
1.  Mededelingen vanuit diverse gremia
2.  Lokale gezondheidsagenda
3.  Geluidsschermen Schielandweg (N219) 

ter hoogte van de ‘s-Gravenweg
4.  Aanvullend Krediet Middengebied 

Zuidplaspolder en actualisatie 
Financieel Kader

5.  Sportstichting Zuidplas OSS Be Fit
Hamerstukken
6.  Verzoek om wensen en bedenkingen 

t.a.v. deelname Stichting Risicobeheer 
door de Veiligheidsregio Hollands 
Midden

7.  Wijziging verordening 
duurzaamheidslening 

8.  Liquidatieplan Bedrijvenschap regio 
Gouda 

Datum: Woensdag 16 februari 2022
Starttijd: 20:00 uur 
Locatie:  Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk 

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

   
VERGADERPUNTEN
Bespreekstukken
1.  Vaststellen beleid omtrent 

delegatiebevoegdheid, bindend 
adviesrecht en Verplichte participatie

2.  Partiële herzieningen beheers 
verordeningen 

3.  Overname bezit Vestia en Zuidplas 

Meer informatie
De bovenstaande agenda’s zijn beknopte 
versies. Voor uitgebreidere informatie kunt 
u terecht op de website. Vragen kunt u 
mailen naar griffie@zuidplas.nl. 

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. 

De inzageperiode is zes weken en start op de 
eerste werkdag na de publicatiedatum van 
deze bekendmaking. Een dag na de start van 
inzageperiode start de beroepstermijn. De 
inzageperiode en beroepstermijn eindigen zes 
weken na de start van de beroepstermijn.
Beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende een periode 
van zes weken een beroepschrift indienen bij 
de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, 
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De termijn 
vangt aan met ingang van de dag na die waarop 
het besluit ter inzage is gelegd. 
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 de ODMH, via info@odmh.nl of tel:  
088-54 50 000.

Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag 
omgevingsvergunning Schoolstraat 4 
Nieuwerkerk aan den IJssel

De ODMH maakt namens de gemeente Zuidplas 
bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld 
op de aanvraag met kenmerk 2021238301. 
Dit betreft het brandveilig gebruiken van een 
pand ter plaatse van de Schoolstraat 4. In het 
ontwerpbesluit wordt de vergunning toegekend. 
Het ontwerpbesluit betreft de volgende 
onderdelen:
•  brandveilig gebruik (brandveiligheid)
Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken 
liggen ter inzage bij de gemeente Zuidplas. 
De inzageperiode is zes weken en start op de 
eerste werkdag na de publicatiedatum van 
deze bekendmaking. Vanwege de landelijke 
maatregelen om verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan hanteren veel gemeente 
aangepaste bezoektijden. Wij bieden u daarom de 
mogelijkheid om de stukken die u wilt inzien naar 
u te e-mailen. U kunt hiervoor contact opnemen 
met de ODMH, via info@odmh.nl of tel: 088-54 
50 000.
Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze 
over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U 
kunt uw zienswijze richten aan ODMH, postbus 
45, 2800 AA Gouda, of via e-mail: info@odmh.nl. 
Vermeldt u daarbij het kenmerk 2021238301. Na 
afloop van de inzagetermijn wordt een definitief 
besluit genomen. Bij de bekendmaking van het 
definitieve besluit zullen wij u nader informeren 
over de vervolgprocedure.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met de ODMH, via info@odmh.nl of tel:  
088-54 50 000.

Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag 
omgevingsvergunning Ryckevelde 3 en 5 
Zevenhuizen

De ODMH maakt namens de gemeente Zuidplas 
bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld 
op de aanvraag met kenmerk 2022015651. Dit 
betreft het brandveilig gebruiken van een tijdelijk 
schoolgebouw ter plaatse van de Ryckevelde 3 
en 5  In het ontwerpbesluit wordt de vergunning 
toegekend. Het ontwerpbesluit betreft de 
volgende onderdelen:
•  brandveilig gebruik (brandveiligheid)
Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken 
liggen ter inzage bij de gemeente Zuidplas. 
De inzageperiode is zes weken en start op de 
eerste werkdag na de publicatiedatum van 

deze bekendmaking. Vanwege de landelijke 
maatregelen om verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan hanteren veel gemeente 
aangepaste bezoektijden. Wij bieden u daarom de 
mogelijkheid om de stukken die u wilt inzien naar 
u te e-mailen. U kunt hiervoor contact opnemen 
met de ODMH, via info@odmh.nl of tel:  
088-54 50 000.
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Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze 
over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U 
kunt uw zienswijze richten aan ODMH, postbus 
45, 2800 AA Gouda, of via e-mail: info@odmh.nl. 
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met de ODMH, via info@odmh.nl of tel:  
088-54 50 000.

VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD  
NUMMERING KANDIDATENLIJSTEN

De voorzitter van het centraal stembureau van 
de gemeente Zuidplas maakt ingevolge artikel 
I 15, lid 1, van de Kieswet, bekend dat aan de 
kandidatenlijsten voor de op 16 maart 2022 te 
houden stemming ter verkiezing van de leden 
van de gemeenteraad de volgende nummers zijn 
toegekend:

nummer aanduiding politieke groepering

1 VVD

2 ChristenUnie-SGP

3 CDA

4 P.v.d.A./GROENLINKS

5 SP (Socialistische Partij)

6 Nieuw Elan Zuidplas (NEZ)

7 D66

8 Nieuwe Gemeente Politiek

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “150 
kV Hoogspanningsleiding Zuidplaspolder”

Burgemeester en wethouders geven op grond van 
artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) kennis van, dat de gemeenteraad bij besluit 
van 25-01-2022 het bestemmingsplan “150 kV 
Hoogspanningsleiding Zuidplaspolder” gewijzigd 
heeft vastgesteld. 
Ligging van het plangebied
Het plangebied van de hoogspanningsleiding ligt 
aan hoofdzakelijk aan de noordzijde van de A12.  
Inhoud van het plan
Het doel van het plan is het mogelijk maken 
van een hoogspanningsverbinding tussen het 
hoogspanningsstation in Zevenhuizen en Bleiswijk 
(gemeente Lansingerland) ten behoeve van de 
leveringszekerheid van elektriciteit in Zuidplas en 
omgeving
Ter inzage
Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan 
met de daarbij bijbehorende stukken liggen met 
ingang van donderdag 10-2-2022 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.
Bp150HLZppZpl-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 > Zuidplas 
> 150 kV hoogspanningsleiding.
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.

Vaststellen bestemmingsplan “Reparatieplan 
Herziening Zuidplaspolder 1”

Burgemeester en wethouders geven op grond van 
artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) kennis van, dat de gemeenteraad bij besluit 
van 25 januari 2022 het bestemmingsplan 
“Reparatieplan Herziening Zuidplaspolder 1” 
heeft vastgesteld. 
Ligging van het plangebied
Het reparatieplan heeft betrekking op de 
volgende vijf locaties:
1. Zuidelijke Dwarsweg 3 in Zevenhuizen
2. Tweede Tochtweg 98 in Nieuwerkerk aan den 

IJssel
3. Percelen tussen Bierhoogtweg 7a en 7c in 

Zevenhuizen
4. Derde Tochtweg 9, 9a en 9b in Moordrecht
5. Teeltgebieden 
Inhoud van het plan
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Reparatieplan 
Herziening Zuidplaspolder 1’ betreft een 
gedeeltelijke reparatie van het bestemmingsplan 
“Herziening Zuidplaspolder 1” zoals 
aangegeven in de uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Ter inzage
Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan 
met de daarbij bijbehorende stukken liggen met 
ingang van donderdag 10-2-2022 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.BpReparatieZPP1Zpl -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 > Zuidplas > Reparatieplan 
Herziening Zuidplaspolder 1.
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.

BESCHIKKING OPNEMING GEGEVENS 
VERTREK

Onderstaande personen wonen niet meer op 
het adres waar zij volgens de basisregistratie 
personen (BRP) staan ingeschreven. Wij 
hebben hen niet kunnen bereiken, er is 
geen aangifte van adreswijziging of vertrek 
ontvangen en na gedegen onderzoek hebben 
wij geen verblijfsgegevens kunnen achterhalen 
betreffende het verblijf in Nederland, het 
vertrek uit Nederland noch het volgende verblijf 
buiten Nederland. Het college heeft besloten, 
op grond van art.2.22 Wet BRP, het gegeven 
van het vertrek van de ingezetene ambtshalve 
op te nemen op de persoonslijst. Dit betekent 
dat zij formeel niet meer op het adres staan 
ingeschreven.

Naam en 
voorletters

Adres Datum 
beschikking

Hendriks J. Julianaweg 6 te 
Zevenhuizen

1-2-2022

Besluitenlijst van de  
raads vergadering d.d.  
25 januari 2022

1. Plan Kindergemeenteraad 2021-
2022: Vakantiehulp voor een dag
De raad heeft unaniem besloten in 
te stemmen met het plan van de 
kindergemeenteraad ‘Flits-stages’.
2. IBOR Beheerplan 2022-2025 
(inclusief Infonota Reconstructie wijken 
Velden en Dalen)
De raad heeft in achtneming van de 
moties unaniem besloten in te stemmen 
met het beheerplan IBOR 2022-2025 en 
de benodigde financiële middelen voor 
civiele kunstwerken op te nemen in de 
Zomernota 2022.
3. Vaststellen bestemmingsplan 
“Reparatieplan Herziening 
Zuidplaspolder 1” 
De raad heeft unaniem besloten 
in te stemmen met het vaststellen 
van; de Nota van beantwoording 
Zienswijzen van het bestemmingsplan 
“Reparatieplan Herziening 
Zuidplaspolder 1” en het addendum; 
Het bestemmingsplan Herziening 
Zuidplaspolder 1; Te besluiten geen 
exploitatieplan, als bedoeld in afdeling 
6.4 van de Wet ruimtelijke ordening.
4. Gewijzigd vaststellen 
bestemmingsplan “150 kV 
Hoogspanningsleiding Zuidplaspolder”
De raad heeft unaniem besloten in te 
stemmen met het vaststellen van; De 
Nota van Beantwoording Zienswijzen 
van het bestemmingsplan “150 kV 
Hoogspanningsleiding Zuidplaspolder”; 
Het bestemmingsplan “150 kV 
Hoogspanningsleiding Zuidplaspolder” 
gewijzigd; Te besluiten geen 
exploitatieplan, als bedoeld in afdeling 
6.4 van de Wet ruimtelijke ordening. 
5. Weigeren verklaring van geen 
bedenkingen in verband met de 
weigering omgevingsvergunning Derde 
Tochtweg 10 
De raad heeft unaniem besloten in te 
stemmen met de verklaring van geen 
bedenkingen te weigeren ten behoeve 
van de weigering omgevingsvergunning 
Derde Tochtweg 10.
6. Motie vreemd - Glasvezel in 
buitengebied 
De raad heeft met meerderheid van 
stemmen de motie “glasvezel in 
buitengebied’ verworpen.
7. Motie vreemd - Verbod op 
reclameposters met oproep tot 
vreemdgaan 
De raad heeft met meerderheid 
van stemmen de motie “Verbod 
op reclameposters met oproep tot 
vreemdgaan” verworpen.
8. Rv Aanwijzing griffier
De griffier is bij acclamatie aangewezen.
9. 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.

Gladheidsbestrijding
Wat doet de gemeente en wat kunt u zelf doen
Belangrijk om te weten:
• De gladheidsbestrijding van de gemeente 

Zuidplas is actief tot 1 april 2022
• De routes zijn ter inzage op www.zuid-

plas.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, scho-

len, bushaltes, bejaardenhuizen, winkel-
centra en brandweerkazernes.

• Tijdens hevige sneeuwval kan het voor-
komen dat alleen de hoofdroutes worden 
gestrooid.

 Waar mogelijk schalen we de gladheids-
bestrijding 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 sneeuwschui-
vers 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 on-

voldoende; zout wordt door meerdere 
schuifrondes grotendeels van de weg ge-
schoven en mist daardoor zijn uitwerking.

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


