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Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier)

Moordrecht
•  Ambachtweg 14 in Moordrecht: het uitbreiden 

van het bedrijfspand (30-06-2022, zaaknr. 
2022164856) 

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Groenendijk 241 in Nieuwerkerk aan den IJssel: 

het bouwen van een carpot (29-06-2022, zaaknr. 
2022163789) 

•  Polderdreef 23 in Nieuwerkerk aan den IJssel: 
het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak 
en achterdakvlak van de woning (03-07-2022, 
zaaknr. 2022166512) 

•  Polderdreef 46 in Nieuwerkerk aan den IJssel: het 
plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak en 
een kelder (01-07-2022, zaaknr. 2022166416) 

•  gemaal Hitland in Nieuwerkerk aan de IJssel: 
het realiseren van een nieuw gemaal Hitland te 
Zuidplas (29-06-2022, zaaknr. 2022164211)

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

Moordrecht
•  Meester Lallemanstraat 4 in Moordrecht: interne 

verbouwing uitbouw, realiseren veranda en 
dakkapellen (01-07-2022, zaaknr. 2022100735)

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Begoniaveld 34 in Nieuwerkerk aan den IJssel: het 

realiseren van een dakopbouw op de garage  
(29-06-2022, zaaknr. 2022153087) 

•  Kon Wilhelminastraat 2 in Nieuwerkerk aan den 
IJssel: het realiseren van een nokverhoging en 
dakkapel (29-06-2022, zaaknr. 2022149386) 

•  Hollandsche IJssel, de Groenendijk, nabij 
Klein Hitland in Nieuwerkerk aan den IJssel: 
het herzetten van de steenglooiing aan de 
Hollandsche IJssel, de Groenendijk (05-07-2022, 
zaaknr. 2022073567) 

Zevenhuizen
•  Versailles 26  in Zevenhuizen: het bouwen van een 

woning (kavel 7/fase 8 Koningskwartier)  
(05-07-2022, zaaknr. 2022137775)

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

Zevenhuizen
•  Burgemeester Klinkhamerweg 86 in Zevenhuizen: 

het wijzigen van de vergunning tbv brandveilig 
gebruik pand (29-06-2022, zaaknr. 2022110658)

Verlenging beslistermijn
Zevenhuizen
•  Tweemanspolder 6 a 86 in Zevenhuizen: het 

vervangen van een tuinhuis (30-06-2022, zaaknr. 
2022115698) 

Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag 
omgevingsvergunning Burgemeester 
Klinkhamerweg 86 in Zevenhuizen

De ODMH maakt namens de gemeente Zuidplas 
bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op de 
aanvraag met kenmerk 2022110658. Dit betreft 
het wijzigen van de vergunning ten behoeve van 
brandveilig gebruik van het pand gelegen aan de 
Burgemeester Klinkhamerweg 86 in Zevenhuizen. 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.
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 2022110658. 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.

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 meldingen ontvangen:
•  Van den Broek Mechanisatie en Machinebouw 

Holding B.V, Middelweg 16a in Moordrecht: het 
aanleggen van een WKO installatie 

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
Melding op grond van het 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:  
•  GEO Energie B.V., Tinbergenpad 4 Nieuwerkerk 

aan den IJssel: het aanleggen van 1 
bodemenergiesysteem

•  Klimaatgarant B.V., E 3599 Zevenhuizen 
(koningskwartier fase 8B): het realiseren van 51 
gesloten bodemenergiesystemen  

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.

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 meldingen ontvangen:
•  Van den Broek Mechanisatie en Machinebouw 

Holding B.V, Middelweg 16a in Moordrecht: het 
aanleggen van een WKO installatie  

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
Melding op grond van het 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:
•  GEO Energie B.V., Tinbergenpad 4 Nieuwerkerk 

aan den IJssel: het aanleggen van  
1 bodemenergiesysteem

•  Klimaatgarant B.V., E 3599 Zevenhuizen 
(koningskwartier fase 8B): het realiseren van 51 
gesloten bodemenergiesystemen 

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.

Kennisgeving besluit op aanvraag 
omgevingsvergunning E 3599 Zevenhuizen 
(koningskwartier fase 8B)

Op 5 juli 2022 heeft de ODMH namens de gemeente 
Zuidplas een besluit genomen op de aanvraag met 
kenmerk 2022161497. Dit betreft het realiseren 
van 51 gesloten bodemenergiesytemen (OBM) ter 
plaatse van deE 3599 Zevenhuizen (koningskwartier 
fase 8B). 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. 
Het adres en de openingstijden kunt u vinden op de 
website van 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 
bezwaar start op 7 juli 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 tel: 088-54 50 000.

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. 

Besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 5 juli 2022 
1. Perspectief Ruimtelijke Opgave (PRO) Light 
2022 
De raad heeft unaniem besloten tot het 
vaststellen van de scope wijzigingen van twee 
grondexploitatieprojecten; het vaststellen 
van de geactualiseerde grondexploitaties 
per 1 januari 2022; het vaststellen van de 
actuele stand van voorbereidingskredieten; 
het vaststellen van de actualisatie van de 
volgende ramingen in de Bestemmingsreserve 
Investeringsfonds PRO; het instemmen met het 
ophogen van het investeringskrediet voor het 
sportpark Swanladriehoek met € 656.000,- 
naar in totaal € 5.156.000,-; de door het col-
lege opgelegde geheimhouding van de geheime 
bijlagen (A22.001176 en Z22.001268) 
bekrachtigen, zoals bedoeld in artikel 25, derde 
lid, van de Gemeentewet en het vaststellen 
van bijbehorende begrotingswijziging, inclusief 
het geactualiseerde verloop van de reserve 
grondexploitaties en de reserve BIP.
2. Jaarstukken 2021 
De raad heeft, met inachtneming van de 
moties Hek van de dam en Oplossingen kabels 
elektrische auto’s, unaniem besloten de 
Jaarstukken 2021 vast te stellen.  
3. Zomernota 2022 
De raad heeft, met inachtneming van de 
moties Eisen aan WMO huishoudelijke hulp, 
Begroting 2023-2026 en Continueren 
duurzame pilotprojecten, unaniem besloten 
tot het vaststellen van de mutaties op 
de investeringen voor het jaar 2022; het 
vaststellen van de financieel technische 
uitgangspunten, het vaststellen van de 
Zomernota 2022 en het vaststellen van de 
begrotingswijziging Zomernota 2022. 
4. Advies werkgroep doorontwikkeling P&C
De raad heeft unaniem besloten het advies van 
de werkgroep doorontwikkeling P&C integraal 
over te nemen en wanneer de werkgroep 
voldaan heeft aan de opdracht, de werkgroep 
doorontwikkeling P&C hierbij op te heffen.
5. Benoeming leden algemeen bestuur 
gemeenschappelijke regelingen

De raad heeft besloten om ondergenoemde 
bestuurders te benoemen tot leden en 
plaatsvervangende leden in het algemeen 
bestuur van onderstaande gemeenschappelijke 
regelingen:
• Bedrijvenschap Regio Gouda,  

leden: J.F. Weber, J.W. Schuurman 
• Grondbank RZG Zuidplas,  

leden: D. de Haas, J.W. Schuurman
• Omgevingsdienst Midden-Holland, leden:  

W. Zijlstra, J.W. Schuurman 
• Promen, leden: J.W. Schuurman
• Hecht, leden: D. de Haas, plv. lid: F. Klovert 
• Recreatieschap Hitland, leden: D. de Haas, 

W. Zijlstra, J.W. Schuurman, F. Klovert
• Recreatieschap Rottermeren,  

leden: D. de Haas, F. Klovert 
• Regio Midden-Holland, leden: H. Weber 
• Streekarchief Hollands Midden,  

leden: D. de Haas, F. Klovert 
• Veiligheidsregio Hollands Midden,  

leden: J.F. Weber, plv. lid: J.W. Schuurman
6. Benoeming raadsvertegenwoordiging 
klachtenprocedure 
De raad heeft unaniem besloten om voor de 
behandeling en afhandeling van de ingediende 
klacht de heren C.D. van der Spek (raadslid) 
en P.A. van Drenth (raadslid) te benoemen 
als klachtencommissie gemeenteraad en deze 
te laten ondersteunen door M.L. Engelsman 
(griffier); de klachtencommissie gemeenteraad 
te mandateren om een besluit te nemen over 
de afhandeling van de ingediende klacht; het 
besluit over de afhandeling van de ingediende 
klacht te laten ondertekenen door de griffier 
en de klachtencommissie op te heffen wanneer 
de ingediende klacht is afgehandeld.
7. Ingekomen stukken 
De raad heeft unaniem het voorstel voor de 
afdoening van de lijst van ingekomen stukken 
vastgesteld. Met betrekking tot de inhoud 
van de geheime stukken die aan de raad is 
voorgelegd, is geheimhouding opgelegd en 
bekrachtigd conform art. 25 Gemeentewet. 
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Over persoonlijkheids-
stoornissen: ‘Hé, ik ben niet  
de enige die dit heeft’
Stichting Kernkracht, gemeente Zuidplas en Stichting ZO! besteden 
deze weken met #allemaalwat extra aandacht aan onzichtbare 
kwetsbaarheden. Daar kan Ronald van Assen over meepraten. Hij 
heeft meerdere persoonlijkheidsstoornissen en een bipolaire stoornis. 
Onzichtbaar voor iedereen, iedere dag aanwezig in zijn eigen hoofd. 
Ondertussen heeft hij er goed mee leren leven, maar daar was een 
lange weg voor nodig. Dit is zijn verhaal.

“Ik heb al mijn problemen en al mijn 
gedachten de eerste veertig jaar 
van mijn leven voor me gehouden. 
Ik dacht echt: ‘Ik ben de enige die 
dit heeft. Ik ben hartstikke gek.’ 
Natuurlijk zagen mensen wel dat ik 
anders was. Maar hoe erg de chaos 
was in mijn hoofd, dat vertelde 
ik niet. Ik wist zeker dat de hele 
buitenwereld tegen mij was. Familie 
was veilig, buiten was er achter elke 
lantaarnpaal gevaar. Ik had angst 
om verlaten te worden. Werkte 
zo hard om maar gewaardeerd te 
worden dat ik overspannen thuis 
kwam te zitten. Ik zocht overal wat 
achter. Complimenten geloofde ik 
nooit. Ook begon ik in mijn hoofd 
stemmen te horen.” 

Verdoven met alcohol
“Ondertussen probeerde ik een 
leven op te bouwen. Mijn angst 
om alleen achter te blijven was 
groter dan mijn angst om nieuwe 
mensen te leren kennen, waardoor 
ik gelukkig mijn vrouw heb ontmoet. 
Maar het was veel. Het bleef teveel. 
Ik ging mezelf verdoven om er 
maar mee om te kunnen gaan. Dat 
deed ik door mezelf uit te putten 
en veel alcohol te drinken. Voor ik 
ging werken nam ik een kwart liter 
wodka. En dan tussen de middag 
nog een halve liter. Ik dacht dat 
niemand het door had en zorgde dat 
ik altijd nog net kon functioneren. 
Maar natuurlijk viel dat op. Zo 
kwam ik bij de GGZ (Geestelijke 
GezondheidsZorg) terecht. Toen pas 
is het balletje gaan rollen.”

We horen dit wekelijks
“Ik vertelde mijn verhaal bij de 
intake van de GGZ. Daar herkenden 
ze wat ik zei: ‘Oh, we krijgen 
wekelijks iemand me zulke verhalen 
over de vloer. En eigenlijk vinden 
we altijd wel een oplossing.’ Er 
waren dus heel veel mensen die 
hetzelfde meemaakten als ik. Het 
heeft daarna nog heel lang geduurd 
voor ik mijn problemen echt onder 
controle had. Door er veertig jaar 
over te zwijgen, had ik een scala 
aan problemen. Soms ging het een 
paar weken goed, maar daarna 
gleed ik toch weer af. Dankzij 
intensieve begeleiding en medicatie 
en een gezin dat mij in de gaten 
houdt, heb ik het nu redelijk onder 
controle.”

Verschil tussen verstand en gevoel
“Redelijk, want nog steeds moet ik 
waakzaam zijn. Soms is dat best 
frustrerend. Ik heb nu al zoveel 
jaar therapie, het moet toch een 
keer klaar zijn? Ik kan met mijn 
kinderen geen spelletjes doen, ik 

speel om te winnen, niet voor de lol. 
Ik wil nog altijd met alles de beste 
zijn. Er is een groot verschil tussen 
verstand en gevoel. Ik weet echt 
wel wat goed voor me is. Ik ben 
schrijver van beroep. Als ik in een 
goede schrijfflow zit weet ik dat ik 
rust moet nemen. Maar mijn gevoel 
zegt dat ik door moet gaan. Als 
ik dat doe kan ik in een manische 
periode komen om daarna in een 
depressieve periode te belanden.  
En dat moet ik zien te voorkomen.”

Voorlichting
“Ik ben heel blij dat ik na al die 
jaren een diagnose heb gekregen. 
Als ik op de middelbare school had 
geweten wat er was met mij, had 
mijn leven er echt heel anders 
uitgezien. En precies daarom doe 
ik vrijwilligerswerk bij Kernkracht. 
We geven voorlichting bij onder 
meer zorginstellingen, mbo’s, 
hbo’s en middelbare scholen. 
Ik wil vooroordelen wegnemen 
en deze stoornis een gezicht 
geven. Verpleegkundigen of 
beveiligingspersoneel kennen de 
symptomen uit een boek. Nu bewijs 
ik dat je het aan de buitenkant 
niet kan zien. En leg ik uit waarom 
iemand anders kan reageren dan 
je verwacht. Het is heel dankbaar 
werk. Ik vertel dan altijd het hele 
en eerlijke verhaal. Want openheid 
over je gevoel is zo belangrijk. 
Als iedereen open zou zijn over 
mentale gezondheid, zouden er veel 
minder problemen zijn. Ruim 4 op 
de 10 mensen hebben ooit in hun 
leven één of meerdere psychische 
aandoeningen. Ik vertel mijn verhaal 
in de hoop iemand te bereiken die 
dan denkt: ‘Hé, ik ben niet de enige 
die dit heeft’.”

Meer informatie over de actie 
#allemaalwat en mentale 
gezondheid kunt u vinden op  
www.stzo.nl/allemaalwat

www.rivm.nl/hitte | www.ggdhm.nl/hitte
www.ggdleefomgeving.nl/omgeving/hitte/hitte-en-gezondheid


