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Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier)

Moerkapelle
•  Herenweg 49 in Moerkapelle: het vernieuwen 

van gevelbekleding en dak ivm herstel na 
brand (30-11-2022, zaaknr. 2022302320) 

•  Schieland 13 in Moerkapelle: het plaatsen 
van een dakopbouw (24-11-2022, zaaknr. 
2022298073)

Moordrecht
•  Grote Esch 490 in Moordrecht: het aanbrengen 

van overheaddeuren in bestaande gevel van 
bedrijfshal (04-12-2022, zaaknr. 2022305390) 

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Kortenoord 63 in Nieuwerkerk aan den IJssel: 

het bouwen van een locatie voor de distributie 
voor diesel (geen tankstation) (09-11-2022, 
zaaknr. 2022284111)

Zevenhuizen
•  Bredeweg 110 en 112a in Zevenhuizen: 

uitritten, aanleggen fietspad en vlonder, 
dempen en aanleggen water/duiker  
(28-11-2022, zaaknr. 2022301012)

•  Knibbelweg 91 in Zevenhuizen: het gedeeltelijk 
vernieuwen van de woning (28-11-2022, 
zaaknr. 2022300697)

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

Moordrecht
•  Ambachtweg 12 in Moordrecht: het realiseren 

van een dakterras op bedrijfspand  
(02-12-2022, zaaknr. 2022281880) 

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Gouwe 70 in Nieuwerkerk aan den IJssel: 

het aan de achterzijde vergroten van de 2e 
verdieping (05-12-2022, zaaknr. 2022222689) 

Zevenhuizen
•  Prinsentuin 24 in Zevenhuizen: het plaatsen 

van een uitbouw aan de woning (02-12-2022, 
zaaknr. 2022164173) 

•  nabij Tweemanspolder en nabij Zuideinde 14 in 
Zevenhuizen: het realiseren van diverse (kano)
steigers (project Rotte fase 2) (02-12-2022, 
zaaknr. 2022248573)

Verlenging beslistermijn
Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Groenendijk 110 in Nieuwerkerk aan den IJssel: 

het bouwen van een schuur/hobbyruimte  
(02-12-2022, zaaknr. 2022254914) 

 
Anterieure overeenkomst Knibbelweg 60 
Zevenhuizen

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zuidplas maken op grond van artikel 6.24 derde 
lid Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat 
de gemeente Zuidplas op 1 december 2022 een 
anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 
6.24 lid 1 Wro heeft gesloten met de eigenaren 
van Knibbelweg 60 te Zevenhuizen in verband 
met het Wijzigingsplan. 
De overeenkomst heeft betrekking de 
herbestemming van de bedrijfswoning naar 
een reguliere woning op de percelen kadastraal 
bekend gemeente Zevenhuizen, sectie E, nummer 
862 en nummer 1147 (gedeeltelijk) door middel 
van een Wijzigingsplan. 

De gemeente heeft de intentie uitgesproken 
haar medewerking te verlenen aan het verzoek 
en daarvoor de nodige planologische procedures 
te voeren. In de anterieure overeenkomst zijn 
afspraken gemaakt over het kostenverhaal 
en planschade dat is gerelateerd aan de 
planologische medewerking.
Terinzagelegging
Conform het gestelde in artikel 6.2.12 van 
het Besluit ruimtelijke ordening ligt met 
ingang van donderdag 15 december 2022 
een zakelijke beschrijving van de inhoud van 
de anterieure overeenkomst gedurende een 
periode van zes weken ter inzage in het raadhuis 
van de gemeente Zuidplas, Raadhuisplein 
1 te Nieuwerkerk aan den IJssel en zal de 
zakelijke beschrijving worden geplaatst op de 
gemeentelijke website.
Tegen de anterieure overeenkomst kunnen geen 
zienswijzen of bezwaren worden ingediend in de 
in van Awb.

Nota Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving gemeentelijke milieutaken 
2019-2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zuidplas maken bekend dat zij hebben 
vastgesteld de Nota Vergunningverlening Toezicht 
en Handhaving gemeentelijke milieutaken 
2019-2022.
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) zet 
zich in voor een veilige, gezonde en duurzame 
fysieke leefomgeving. De ODMH voert taken 
uit op het gebied van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving (VTH). In genoemde 
nota zijn de regionale prioriteiten, doelstellingen 
en werkwijze opgenomen met betrekking tot 
vergunningverlening, toezicht, handhaving en 
samenwerking voor wat betreft de gemeentelijke 
milieutaken. 
Sinds 2019 voert de ODMH voor de 6 aangesloten 
gemeenten de VTH milieutaken uit en volgt 
daarbij het beleid als verwoord in de Nota. Naar 
verwachting zal de Nota worden geactualiseerd 
in verband met de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet. Voor nu is besloten dat het beleid 
van de Nota voorlopig (dus ook na 2022) wordt 
voortgezet.
Het is niet mogelijk om tegen dit besluit bezwaar 
of beroep in te dienen. De beleidsregel is digitaal 
te raadplegen via www.overheid.nl.

Ontwerp uitwerkingsplan ‘Moerkapelle-Oost, 
Middelweg ten zuiden van 1a’

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zuidplas geven er op grond van artikel 3.8 Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) kennis van, dat het 
ontwerp uitwerkingsplan ‘Moerkapelle-Oost, 
Middelweg ten zuiden van 1a’ met ingang van 
donderdag 15 december 2022 gedurende zes 
weken (tot en met 25 januari 2023) ter inzage 
ligt.
Ligging van het plangebied
Het plangebied is gelegen aan de Middelweg te 
Moerkapelle, ten zuiden van de bestaande woning 
op het perceel 1a. Het betreft een perceel wat in 
de huidige situatie een agrarische invulling kent, 
met als bestemming ‘Woongebied Uit te werken 1’.
Inhoud van het plan
Met de uitwerking van het plan zal een 
nieuwe vrijstaande woning mogelijk worden 
gemaakt conform de principes van de 
uitwerkingsbevoegdheid zoals opgenomen in het 
bestemmingsplan ‘Zuidplas Noord’. De beoogde 
woning zal ingepast worden in de lintzone langs 
de Middelweg.
Ter inzage
Het ontwerpuitwerkingsplan met de daarbij 
behorende verbeelding en bijlagen ligt met ingang 
van donderdag 15 december 2022 gedurende 

zes weken ter inzage in het Klantcontactcentrum 
van de gemeente Zuidplas, Raadhuisplein 1 te 
Nieuwerkerk aan den IJssel. De stukken zijn 
in de periode digitaal te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl (vul bij ID in: NL.IMRO.1892.
UpMiddelwtz1aMkp-Ow01). 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. 
Bovendien is het ontwerpuitwerkingsplan in 
te zien in het gemeentehuis van de gemeente 
Zuidplas, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den 
IJssel.
Zienswijzen
Gedurende de inzagetermijn kan eenieder 
schriftelijk of mondeling zienswijzen op het 
ontwerpwijzigingsplan naar voren brengen. Wij 
maken u erop attent dat slechts beroep tegen 
het vastgestelde uitwerkingsplan kan worden 
ingediend als ook een zienswijze is ingebracht 
tegen het ontwerpuitwerkingsplan. Uw zienswijze 
kunt u sturen aan de raad van de gemeente 
Zuidplas, Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk 
aan den IJssel, onder vermelding van ‘Zienswijze 
ontwerpuitwerkingsplan Moerkapelle-Oost, 
Middelweg ten zuiden van 1a’. Voor het mondeling 
indienen van uw zienswijze kunt u een afspraak 
maken via het secretariaat van de afdeling 
Ruimte, tel: (0180) 330 300. De afspraak dient 
tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het 
einde van de termijn van de terinzagelegging, te 
worden gemaakt.
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze naar 
voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen 
later beroep instellen tegen een definitief besluit.

Ontwerp wijzigingsplan ‘Knibbelweg 60, 
Zevenhuizen’

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zuidplas geven er op grond van artikel 3.8 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) kennis van, dat 
het ontwerp wijzigingsplan ‘Knibbelweg 60, 
Zevenhuizen’ met ingang van 15 december 2022 
gedurende zes weken (tot en met 25 januari 
2023) ter inzage ligt.
Ligging van het plangebied
Het plangebied is gelegen aan de Knibbelweg 60 
te Zevenhuizen. Het betreft een perceel wat in de 
huidige situatie een bedrijfsbestemming kent. 
Inhoud van het plan
Met de uitwerking van het plan zal de 
bedrijfsbestemming gewijzigd worden naar een 
reguliere woonbestemming. Dit zal mogelijk 
gemaakt worden conform de principes van de 
wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in het 
bestemmingsplan ‘Herziening Zuidplaspolder 
1’. De bestaande bedrijfswoning wordt hiermee 
gewijzigd naar een reguliere woning. 
Ter inzage
Het ontwerp wijzigingsplan met de daarbij 
behorende verbeelding en bijlagen ligt met ingang 
van donderdag 15 december 2022 gedurende 
zes weken ter inzage in het Klantcontactcentrum 
van de gemeente Zuidplas, Raadhuislaan 1 te 
Nieuwerkerk aan den IJssel. Ook zijn de stukken 
in deze periode digitaal te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl (vul bij ID in: NL.IMRO.1892.
WpKnibbelweg60-Ow01). 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 > 
Zevenhuizen > Knibbelweg 60.
Zienswijzen
Gedurende de inzagetermijn kan eenieder 
schriftelijk of mondeling zienswijzen op het 
ontwerpwijzigingsplan naar voren brengen. Wij 
maken u erop attent dat slechts beroep tegen 
het vastgestelde wijzigingsplan kan worden 
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Tel: (0180) 330 300
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Agenda Raadsvergadering

Datum: Dinsdag 20 december 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.   Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 

Moerkapelle-Oost, fase 4
3.   Nota’s risicomanagement
4.   Nota reserves en voorzieningen 2023
5.   Financiële verordening 2023
6.   Budgetoverheveling 2022-2023 en 

rechtmatigheid investeringsplan
7.   Gestegen energiekosten 

maatschappelijke voorzieningen
 
Hamerstukken
8.    Ondernemingsplan Promen 2023
9.    Bekrachtigen geheimhouding 

R22.000094
10.  Ontwikkelingen Middengebied
11.  Benoeming voorzitter Rekenkamer
12.  Lokale Inclusie Agenda
13.  Raadsvoorstel en raadsbesluit OZB en 

RZB 2023
 
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.

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  
geweigerd, is bezwaar maken mogelijk. 

ingediend als ook een zienswijze is ingebracht 
tegen het ontwerpwijzigingsplan. Uw zienswijze 
kunt u sturen aan het college van de gemeente 
Zuidplas, Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk 
aan den IJssel, onder vermelding van “Zienswijze 
wijzigingsplan Knibbelweg 60 te Zevenhuizen”. 
Voor het mondeling indienen van uw zienswijze 
kunt u een afspraak maken via het secretariaat 
van de cluster Ruimtelijke Beleid, telefonisch 
bereikbaar via (0180) 330 300. De afspraak dient 
tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het 
einde van de termijn van de terinzagelegging, te 
worden gemaakt.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar 
voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen 
later beroep instellen tegen een definitief besluit.



G E M E E N T E N I E U W S Week 50
Woensdag 14 dec. 2022 

Denk mee over de 
eigen woonomgeving.

www.maakzuidplas.nl

Permanente papiercontainers 
bij winkelcentrum Dorrestein in 
Nieuwerkerk
Bij het winkelcentrum Dorrestein staan elke zaterdag zeecontainers voor de 
papier/kartoninzameling. Komende weken vervangen wij deze wekelijks geplaatste 
containers door permanente ondergrondse papiercontainers en stopt het plaatsen 
van de zeecontainers per januari 2023.

Deze permanente containers worden 
geleegd op maandagochtend, woensdag, 
vrijdag en zaterdag.
De capaciteit is gelijk aan de 
zeecontainers, namelijk 4m3 per stuk.
Om deze papiercontainer optimaal te 
gebruiken geven wij de volgende tips:

• Controleer of alle papiercontainers echt 
vol zitten. Wij hebben geconstateerd dat 
na de eerste bijgeplaatste doos er extra 
papier bij wordt geplaatst, terwijl de 
container niet vol zit.

• Kartonnen dozen kunnen de inworpklep 
blokkeren. Maak de doos plat en schuif 
hem in de container. Op die manier 

kunnen zoveel mogelijk gebruikers na u 
gebruik maken van de container. 

• Neem dozen die niet passen weer mee 
naar huis: handig om een volgende keer 
papier in mee te nemen, of biedt deze 
aan op de reguliere inzameldag volgens 
uw afvalkalender.

• De containers zijn een aanvulling op de 
huis aan huis inzameling. 

 Op www.afvalkalender.cyclusnv.nl vindt 
u de dagen waarop bij u oud papier in 
de straat wordt opgehaald.

• Zet geen papier naast de containers. 
Bijgeplaatst papier geeft een rommelig 
beeld en nodigt uit tot nog meer 
bijplaatsingen. 

Zorgverzekering voor hoge medische 
kosten
Woont u in de gemeente Zuidplas en heeft u hoge medische kosten? 
Dan is de collectieve zorgverzekering voor u misschien een uitkomst. Ook is deze 
verzekering extra voordelig voor mensen die minder geld te besteden hebben. 
De gemeente betaalt namelijk mee als uw inkomen lager is dan 130% van de 
bijstandsnorm.

Speciaal voor inwoners van Zuidplas en 
omgeving is er het VGZ Rotterdampakket. 
Het is een basisverzekering met 
een aanvullende verzekering en een 
vergoeding voor de tandarts.  
Overstappen naar deze verzekering kan 
tot en met 31 december 2022.

Veel medische kosten
Deze verzekering is vooral geschikt 
als u veel medische kosten heeft en 
een inkomen heeft tot 150% van de 
bijstandsnorm. U betaalt dan per maand 
een hoger bedrag, maar u heeft geen 
eigen risico van € 385,-. Is uw inkomen 
hoger dan 150% van de bijstand, dan is 
het eigen risico niet verzekerd. U kunt 
uw eigen risico wel in delen betalen. 
De gemeente betaalt € 28,- mee als 
uw inkomen lager is dan 130% van de 
bijstandsnorm. 

Wethouder Jan Willem Schuurman: 
“Goede zorg vinden wij in Zuidplas 
uiteraard heel belangrijk. Maar zorg 
kost vaak ook veel geld. We willen niet 

dat mensen vanwege een laag inkomen 
hun hoge medische kosten niet kunnen 
betalen of niet meer naar de dokter 
durven vanwege de kosten. Daarom 
dragen wij een deel bij, vooral voor 
mensen met een laag inkomen en hoge 
medische uitgaven.”

Meer informatie
Hoeveel u mag verdienen om geen eigen 
risico te betalen en hoeveel de premie van 
de verzekering is, kan u vinden op  
www.vgz.nl/ijsselgemeenten. 
Meer informatie kan u ook opvragen via 
het gratis telnr. 0800 – 887 43 66 (op 
maandag tot en met vrijdag van 8.00  
tot 20.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 
13.00 uur)

Weinig kosten? Andere goedkoper
Heeft en verwacht u in 2023 weinig 
medische kosten? 
Dan is een andere zorgverzekering 
meestal goedkoper voor u. 
Vergelijk altijd de premie en vergoedingen 
met uw eigen en andere verzekeringen.

Aangepaste openingstijden  
december 2022
Gemeentehuis/KCC Burgerzaken
• Donderdag 15-12-2022  
Het gemeentehuis is vanaf 16:00 uur gesloten. Er is geen avondopenstelling.


