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Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier)

Moerkapelle
•  Ambachtstraat 4 in Moerkapelle: het vergroten 

van de opslagruimte (21-07-2022, zaaknr. 
2022185567) 

•  Moerhageplantsoen 8 in Moerkapelle: het 
vellen van een boom (19-07-2022, zaaknr. 
2022182748) 

Moordrecht
•  Dorpsstraat 61 in Moordrecht: het plaatsen 

van zonnepanelen (25-07-2022, zaaknr. 
2022188095)

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  2e Tochtweg 62 in Nieuwerkerk aan den 

IJssel: het bedrijfsmatig stallen van caravans 
en vouwwagens (21-07-2022, zaaknr. 
2022185370) 

Zevenhuizen
•  Knibbelweg 9 a in Zevenhuizen: het plaatsen 

van 42 zonnepanelen op talud (01-08-2022, 
zaaknr. 2022194271) 

•  van Oudheusdenweg t.h.v. Zuideinde 
14 in Zevenhuizen: het aanpassen van 
entree Eendragtspolder (aanleggenuitrit/
parkeerterrein) (18-07-2022, zaaknr. 
2022181201)

•  Rottekade in Zevenhuizen: het plaatsen van 
een kleikist met kwelscherm in buitentalud 
(25-07-2022, zaaknr. 2022188410) 

•  tussen de N219 en spoorlijn Gouda-Den 
Haag (ZVH02 G2895) in Zevenhuizen: het 
realiseren van een transformatorgebouw en 
een schakelgebouw (28-07-2022, zaaknr. 
2022192092) 

•  Tweemanspolder 12 nabij (kadastraal 
bekend ZVH02 C4986)  in Zevenhuizen: 
het tijdelijk (max. 6 maanden) oprichten 
van een baggerdepot (27-07-2022, zaaknr. 
2022190548) 

•  Zuideinde achter 8 in Zevenhuizen: het 
aanleggen van een weilanddepot (29-07-2022, 
zaaknr. 2022193433)

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

Moerkapelle
•  Van Hasseltweg 13 in Moerkapelle: het 

herbouwen van WKK ruimte en plaatsen 
buffertank (27-07-2022, zaaknr. 2022116052)

Moordrecht
•  Tulpstraat 31 in Moordrecht: het plaatsen 

van een dakkapel in het achterdakvlak van de 
woning (01-08-2022, zaaknr. 2022160115)

•  Westeinde 8 in Moordrecht: het plaatsen 
van zonnepanelen (27-07-2022, zaaknr. 
2022103586)

Nieuwerkerk aan den IJssel 
•  Albert van ‘t Hartweg achter 48a (kadastraal 

bekend onder NWK03 D 2357) in Nieuwerkerk 
aan den IJssel: het tijdelijk (max. 3 jaar) 
aanbrengen van erfverharding (01-08-2022, 
zaaknr. 2022187386) 

•  Begoniaveld 8 in Nieuwerkerk aan den 
IJssel: het plaatsen van een dakkapel in het 
voordakvlak van de woning (27-07-2022, 
zaaknr. 2022172134) 

•  J A Beyerinkstraat 31 in Nieuwerkerk aan den 
IJssel: het tijdelijk (1jr) gebruiken kantoorpand 

en tent noodopvang vluchtelingen  
(28-07-2022, zaaknr. 2022080860) 

•  Lelieveld 158 in Nieuwerkerk aan den 
IJssel: het plaatsen van een dakkapel in het 
voordakvlak van de woning (27-07-2022, 
zaaknr. 2022181696)

•  Timane 2 in Nieuwerkerk aan den IJssel: het 
plaatsen van een overkapping in de achtertuin 
(01-08-2022, zaaknr. 2022176908)

Zevenhuizen
•  Knibbelweg 8a in Zevenhuizen: het plaatsen 

van een aanbouw achterzijde woning  
(20-07-2022, zaaknr. 2022169342) 

Verlenging beslistermijn
Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Eendendaal 150 in Nieuwerkerk aan den IJssel: 

het plaatsen van een dakopbouw (25-07-2022, 
zaaknr. 2022135179) 

Moordrecht
•  Kraaiennest 1 in Moordrecht: het realiseren 

van een dakkapel (27-07-2022, zaaknr. 
2022138793) 

 
Kennisgeving besluit vaststellen 
maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Op 26-7-2022 heeft ODMH namens de gemeente 
Zuidplas een ontheffing verleend om de bestaande 
(gewijzigde) maatwerkvoorschriften te verlengen.
•  Derde Tochtweg 11 in Nieuwerkerk aan den 

IJssel, procedurekenmerk 2022147994.
•  Zuidelijke Dwarsweg 13 in Moordrecht, 

procedurekenmerk 2022148144.
•  Oogstpad 18a in Moerkapelle, 

procedurekenmerk 2022148163.
•  Knibbelweg 17a in Zevenhuizen, 

procedurekenmerk 2022148518.
•  Bredeweg 86b in Zevenhuizen, 

procedurekenmerk 2022149419.
•  Jan Hendrikspad 3 in Zevenhuizen, 

procedurekenmerk 2022149627.
•  Knibbelweg 11 in Zevenhuizen, 

procedurekenmerk 2022151131.
Op 27-7-2022 heeft ODMH namens de gemeente 
Zuidplas een ontheffing verleend om de bestaande 
maatwerkvoorschriften te verlengen. 
De ontheffing heeft betrekking op het lozen van 
brijn ter plaatse van:
•  Oogstpad 12 in Moerkapelle, 

procedurekenmerk 2022151883.
•  Bredeweg 32b in Moerkapelle, 

procedurekenmerk 2022151870.
•  Knibbelweg 27 in Zevenhuizen, 

procedurekenmerk 2022151778.
•  Van Hasseltweg 13 in Moerkapelle, 

procedurekenmerk 2022151931
•  Albert van ‘t Hartweg 31 in Nieuwerkerk aan 

den IJssel, procedurekenmerk 2022154549.
•  Julianastraat 120 in Moerkapelle, 

procedurekenmerk 2022154807.
•  Noordelijke Dwarsweg 61 in Zevenhuizen, 

procedurekenmerk 2022154983.
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 gemeente Zuidplas. 
De termijn voor het indienen van een bedraagt 6 
weken. Het besluit blijft ook bij het indienen van 
een bezwaarschrift gewoon geldig.
Het bezwaarschrift kan per post worden 
gestuurd naar College van B&W, t.a.v. commissie 
bezwaarschriften, Postbus 100, 2910 AC 
Nieuwerkerk aan den IJssel. Het bezwaarschrift 
kan ook worden ingediend via www.zuidplas.nl/
bezwaar-maken. Daarvoor is een elektronische 

handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en 
bevat ten minste naam en adres, de dagtekening, 
een omschrijving en kenmerk van dit besluit en de 
motivering van de bezwaren. Verder verzoeken wij 
een kopie van het bestreden besluit mee te sturen 
en telnr en e-mailadres te vermelden.
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. Een verzoek om voorlopige voorziening 
moet worden ondertekend en moet tenminste uw 
naam en adres, de dagtekening, een omschrijving 
van dit besluit en de motivering van het verzoek 
bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het 
bestreden besluit mee te sturen en aan te geven 
op welk telnr en e-mailadres u bereikbaar bent. 
Er kan alleen een verzoek om een voorlopige 
voorziening worden ingediend als ook bezwaar 
is gemaakt. Een voorlopige voorziening kan ook 
digitaal worden aangevraagd op http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een 
elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op 
de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Inlichtingen
Voor informatie kunt u contact opnemen met 
Team Vergunningen milieu via info@odmh.nl of 
tel: 088-54 50 000.
 

Kennisgeving besluit op aanvraag 
omgevingsvergunning 

Op 1-8-2022 heeft de ODMH namens de 
gemeente Zuidplas een besluit genomen op de 
aanvraag met kenmerk 2022148705. Dit betreft 
het realiseren van een bodemenergiesysteem 
(OBM) ter plaatse van Tinbergenpad 4 
Nieuwerkerk aan den IJssel. De vergunning 
is toegekend. Het besluit betreft de volgende 
onderdelen:
•  een reguliere procedure (omgevingsvergunning 

beperkte milieutoets) waarvoor artikelen uit 
het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden

•  bodemenergie
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 B&W 
gemeente Zuidplas. De termijn voor het indienen 
van een bezwaar start op 3-8-2022 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 de ODMH, via info@odmh.nl of 
telefoonnummer 088-54 50 000.
 

Bekendmaking Wet milieubeheer
Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit 
hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding 
van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente 
heeft de volgende meldingen ontvangen: 
•  Kalanderborg B.V., Ambachtweg 14 

in Moordrecht: het vergroten van een 
bedrijfspand 

•  Liander NV,  Van Hasseltweg 32 in 
Moerkapelle: het veranderen van het bedrijf 
door het plaatsen van een 0,5 m3 regelstation 

•  Liander NV, Nijverheidscentrum 4 in 
Zevenhuizen: het plaatsen van een regelstation 
d.d. 08-04-2021 

•  Liander AS 701081, Van Hasseltweg 5 in 
Moerkapelle: het plaatsen van een regelstation 
d.d. 01-10-2021 

•  Montis Zuidplas Vastgoed B.V., Van Hasseltweg 
13 in Moerkapelle: het plaatsen van een WKK 
ruimte en een WOT tank op het terrein 

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

Bekendmaking Besluit lozen buiten 
inrichtingen

Voor het plaatsen van kleine gesloten 
bodemenergiesystemen buiten 
interferentiegebieden of het lozen van 
grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan 
vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd 
nodig. In die gevallen kan worden volstaan met 
een melding van de activiteiten.
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
melding ontvangen:
•  Duratherm Nederland B.V., Bermweg 20 a in 

Nieuwerkerk aan den IJssel: het realiseren van 
een individueel gesloten bodemenergiesysteem 

•  Duratherm Nederland B.V., Groenendijk 126 in 
Nieuwerkerk aan den IJssel: het plaatsen van 
een gesloten bodemenergiesysteem 

•  Van ‘t Hof Grondboringen B.V., 
Hoogendijklaan 1 in Nieuwerkerk aan den 
IJssel: het realiseren van een gesloten 
bodemenergiesysteem  

Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 
1.10a van het Besluit lozen buiten inrichtingen 
kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. 
De stukken liggen niet ter inzage.

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 
voorletters

Adres Datum 
Voor-
nemen

Datum 
beschik-
king

Malachovas 
E.

Verzets-
straat 37 
Nieuwerkerk 
aan den 
IJssel

27-07-
2022

24-08-
2022

Deze personen worden verzocht te reageren 
voor de hierboven genoemde geplande datum. 
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.

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 
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 bezwaarschrift 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. 
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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

D. Stawarz Ganzenpad 11 
Moerkapelle

27-07-2022

“Het is fijn als iemand kan zeggen: ‘Ik 
begrijp jou. Daar waar jij nu staat, heb 
ik ook gestaan’.” Aan het woord is Maya 
Jansen (28), projectmedewerker ExpEx 
Midden-Holland bij Kernkracht. Ze heeft 
persoonlijke ervaring met de jeugdzorg 
en wil nu andere jongeren helpen. Een 
interview over heftige verhalen, iemand 
echt snappen en sterke karakters.
Door eigen ervaringen in te zetten, weten 
de ExpEx andere jongeren te bereiken en 
te raken. ExpEx is een vast project van 
Kernkracht en staat voor Experienced 
Experts, dus experts met ervaring. En die 
ervaringen zijn heel divers van aard. Het 
kan gaan over eenzaamheid, over (diepe) 
depressies, over jeugdzorg en ga zo maar 
door. De ExpExs (allemaal tussen de 18 en 
30 jaar) delen hun ervaringsverhalen op 
scholen, met gemeentes, als maatje of bij 
andere bijeenkomsten. Om zo echt iets te 
betekenen voor een jongere die het even 
moeilijk heeft.

Je traint toekomstige ExpEx in heel 
Nederland. 
Wat vertel je ze dan? 
“In een training leren ze hoe ze hun 
ervaring kunnen gebruiken om anderen 
te helpen. Welke ervaring heb je en hoe 
kan jij jouw verhaal vertellen zodat een 

ander daar iets aan heeft. We noemen ons 
hoopverleners en dat past heel goed bij 
de ExpEx. Heel vaak heeft zo’n jongere al 
gehoord: ‘Ik snap hoe je je voelt’. En dat 
bedoelt die persoon dan echt wel goed. 

Maar echt snappen doen ze het niet?
Nou ja, het voelt vooral anders. Onze 
ExpEx hebben het zelf meegemaakt, die 
herkennen de situatie. En als zo iemand 
zegt ‘ik herken en begrijp jou’ … dan komt 
dat toch op een andere manier binnen.”

Jij spreekt zelf ook uit ervaring, toch? 
Ja, al vanaf heel jeugdige leeftijd werd ik 
thuis mishandeld door mijn biologische 
vader. Ik kon er nergens over praten 
waardoor ik opstandig werd en de grenzen 
opzocht. Voor mijn moeder werd ik 
onhandelbaar. Ik werd uit huis geplaatst 
en kwam in diverse instellingen terecht. 
In zo’n instelling zette ik dan een masker 
op en gedroeg me zoals ze van me wilden. 
Maar dat loste niets op. Als ik dan uit zo’n 
instelling kwam, ging het meteen weer mis. 
Pas toen ik op mijn 14e in een gezinshuis 
terecht kwam en daar rust vond, kon ik die 
maskers van me afgooien.”

En hoe gaat het nu met jou?
Ja, het gaat supergoed. Ik woon samen, 

heb een mooi huis, een leuke baan. Ik 
heb ook nog altijd contact met mijn 
gezinshuisouders.  Natuurlijk, mijn moeilijke 
jeugd blijft altijd onderdeel van mij. 
Onzichtbaar, maar het is er wel. Ik heb 
alleen geleerd er mijn kracht van te maken. 
En dat doen de andere ExpExs ook.”

Bij die trainingen hoor je genoeg 
bijzondere en vaak ook pijnlijke verhalen 
horen. Hoe ga je daar mee om?
Een groot onderdeel in de training is het 
delen van je ervaringen, dan komen er ook 

ervaringen voorbij met veel tegenslagen. 
Het klinkt misschien niet meteen logisch 
maar in plaats van te denken ‘zo, dat 
is heftig’, heb ik op dat moment vooral 
bewondering voor ze. Ondanks alle 
tegenslagen staan ze nu hier en zijn ze 
bereid hun ervaring in te zetten om andere 
mensen te helpen. Dan heb je een heel 
sterk karakter.” 

Informatie
Meer informatie over de ExpEx is te vinden 
op www.kernkracht.nl/projecten/expex/

Stichting ZO!, Stichting Kernkracht en gemeente Zuidplas besteden extra aandacht 
aan onzichtbare kwetsbaarheden. Van autisme tot aan dementie, van stress tot 
aan (faal)angst. We hebben immers allemaal wat. Meer informatie over deze actie 
en mentale gezondheid kunt u vinden op www.stzo.nl/allemaalwat. 

‘De ExpEx zijn hoopverleners’

Werk aan uurwerken 
kerktoren Zevenhuizen
De uurwerken van de klokken aan 
de kerktoren in Zevenhuizen zijn op 
4 augustus weggehaald vanwege 
onderhoud en worden op 25 augustus 
weer teruggeplaatst.

Wethouder Visweg in Moordrecht 
dicht wegens werkzaamheden 
Vanaf maandag 15 augustus 7.00 uur vinden er werkzaamheden plaats bij de 
brug tussen de Ambachtweg en Wethouder Visweg in Moordrecht. Dit is nodig om 
verzakkingen te voorkomen. Als alles meezit, rondt de aannemer het werk uiterlijk 
zaterdag 20 augustus af.

Omleiding van en naar bedrijventerrein 
Het Ambacht
Tijdens de werkzaamheden zijn de 
Wethouder Visweg en de brug volledig 
afgesloten. Bedrijventerrein Het Ambacht 
blijft bereikbaar via een omleiding,  

die met gele borden staat aangegeven 
vanaf alle relevante aanrijroutes. 

Kijk voor het omleidingsplan en meer 
informatie op 
www.zuidplas.nl/ambachtweg. 

Het is weer warm!
Daarom is het belangrijk een aantal 
maatregelen te treffen:
1. Drink genoeg water, het advies is elk 

uur een glas
2. Volg de weersverwachting
3. Houd je huis koel door overdag 

ramen en deuren en raambekleding 
gesloten te houden

4. Zet ramen en deuren open als het 
nog koel is

Wil je meer weten? Kijk dan op de 
volgende websites: www.rivm.nl/hitte
www.ggdhm.nl/hitte
www.ggdleefomgeving.nl/omgeving/
hitte/hitte-en-gezondheid


