
G E M E E N T E N I E U W S Week 3
Woensdag 18 januari 2023 

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier)

Nieuwerkerk aan den IJssel
• Ereprijsveld 17 in Nieuwerkerk aan den IJssel: 

het ombouwen van de carport (02-12-2022, 
zaaknr. 2022304986)

• Rosario 2 in Nieuwerkerk aan den IJssel: het 
uitbreiden van een bergingsruimte 
(05-01-2023, zaaknr. 2023008994)

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

Moordrecht
•  West Ringdijk 40b in Moordrecht: het bouwen 

van een woonhuis (04-01-2023, zaaknr. 
2022263895) 

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

Moerkapelle
• tegenover Koningsspil 77 in Moerkapelle: het 

brandveilig gebruik van een tijdelijke lesruimte 
(06-01-2023, zaaknr. 2022012511)

Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag 
omgevingsvergunning tegenover Koningsspil 
77 in Moerkapelle 

De ODMH maakt namens de gemeente Zuidplas 
bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld 
op de aanvraag met kenmerk 2022012511. 
Dit betreft het brandveilig gebruik van een 
tijdelijke lesruimte tegenover Koningsspil 77 
in Moerkapelle. 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 
stukken worden ook digitaal ter inzage gelegd 
op de website van de ODMH; www.odmh.nl/
digitaal-loket/ter-inzage/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 2022012511. 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 meer info 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: 
•  De Dorpsbakkerij, Kerklaan 45c in Nieuwerkerk 

aan den IJssel: het starten van een bakkerij 
• V.O.F. Roos, Schielands Hoge Zeedijk West 11 in 

Moordrecht: het vervangen van de bovenbouw 
melkveestal

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

Gecoördineerde procedure 
Ontwerpbestemmingsplan ‘Wooncomplex 
Hollevoeterlaan, Moerkapelle’ (Beth San) en 
ontwerp omgevingsvergunning

Bij besluit van 20 april 2021 heeft de raad van de 
gemeente Zuidplas besloten toepassing te geven 
aan de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 
3.30 Wet ruimtelijke ordening. 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zuidplas maken op grond van artikel 3.8 Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Wooncomplex 
Hollevoeterlaan, Moerkapelle’ (Beth San) met 
ingang van donderdag 19 januari 2023 gedurende 
zes weken ter inzage ligt.
Ligging van het plangebied
De locatie ligt ten noorden van de Hollevoeterlaan 
te Moerkapelle. Het perceel heeft een omvang 
van circa 5.215 m2. Het plangebied grenst in 
noordelijke richting aan een watergang. Aan de 
oostzijde grenst het plangebied aan het Kerkplein 
en aan de westzijde aan de nieuwbouw van 
verzorgingshuis Beth-San.
Inhoud van het plan
Het voorliggende plan, aan de Hollevoeterlaan 
te Moerkapelle, voorziet in de realisering van 70 
appartementen. De 70 beoogde appartementen 
worden gerealiseerd in een tweetal te bouwen 
appartementengebouwen van ieder vijf 
bouwlagen met parkeerkelder. Deze gebouwen 
worden gerealiseerd op een braakliggend perceel, 
waar voorheen het voormalige verzorgingshuis 
Beth-San gevestigd was. In het nieuw te 
realiseren complex wordt reguliere woningbouw 
mogelijk gemaakt.
Ontwerp omgevingsvergunning
Voor de realisering van de appartementen is een 
omgevingsvergunning aangevraagd. Het ontwerp 
bestemmingsplan ligt eveneens vanaf 19 januari 
2023 voor zes weken ter inzage.
Crisis- en herstelwet 
Op het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan zal de Crisis- en herstelwet 
van toepassing zijn. Dat betekent dat onder meer 
bijzondere procedurele bepalingen van toepassing 
zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. De 
Crisis- en herstelwet is te raadplegen op wetten.
overheid.nl.
Beoordeling milieueffect
Door burgemeester en wethouders is beoordeeld 
of, voorafgaand aan de besluitvorming van het 
plan, een milieueffectrapportage moet worden 
opgesteld. Uit deze beoordeling blijkt dat er geen 
belangrijke nadelige milieugevolgen optreden. 
Daarom hoeft er geen milieueffectrapportage 
opgesteld hoeft te worden. Dit M.e.r. – 
beoordelingsbesluit ligt ter inzage bij dit 
ontwerpbestemmingsplan.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij 
behorende verbeelding en bijlagen en de 
ontwerp omgevingsvergunning en bijlagen liggen 
met ingang van donderdag 19 januari 2023 
gedurende zes weken ter inzage in het KCC, 
Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel. 
Het bestemmingsplan is in deze periode digitaal 
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.
nl (vul bij plannummer in: NL.IMRO.1892.
BpBethSanMkp-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 > 
Moerkapelle > Wooncomplex Hollevoeterlaan 
- ontwerpbestemmingsplan

Zienswijzen
Gedurende de inzagetermijn kan eenieder 
schriftelijk of mondeling zienswijzen op het 
ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp 
omgevingsvergunning naar voren brengen. Wij 
maken u erop attent dat slechts beroep tegen 
het vastgestelde bestemmingsplan kan worden 
ingediend als ook een zienswijze is ingebracht 
tegen het ontwerpbestemmingsplan. 
Uw zienswijze kunt u sturen aan de raad van 
de gemeente Zuidplas, Postbus 100, 2910 AC 
Nieuwerkerk aan den IJssel, onder vermelding 
van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
Wooncomplex Hollevoeterlaan, Moerkapelle. 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.

Rectificatie (Gewijzigd) vastgesteld 
bestemmingsplan “50er jaren buurt 
Moordrecht”

Deze publicatie is een rectificatie van de 
eerdere bekendmaking van 21 december 
2022, beschikbaar via Gemeenteblad 2022, 
559856, wegens inhoudelijke onjuistheden in 
de publicatietekst en de plannen zoals ze online 
gepubliceerd waren. De tekst omtrent de Crisis- 
en Herstelwet is in voorliggende publicatietekst 
toegevoegd. De gepubliceerde bestanden waren 
onvolledig en zullen opnieuw gepubliceerd 
worden. Het bestemmingsplan is planologisch-
juridisch niet veranderd. Burgemeester en 
wethouders van de gemeente Zuidplas geven 
er op grond van artikel 3.8, lid 3 van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) kennis van, dat de 
gemeenteraad bij besluit van 29 november 
2022, het bestemmingsplan “50er jaren buurt 
Moordrecht” gewijzigd heeft vastgesteld. 
Ligging van het plangebied
De locatie ligt ten zuidwesten van de dorpskern 
van Moordrecht, ingeklemd tussen de 
Hollandsche IJssel en de Ringvaart van de 
Zuidplaspolder. Het plangebied beslaat, gezien 
vanaf het noorden, de straten de Sluislaan, 
Schielandstraat, Graaf Willemstraat, de Oost 
Waalstraat, de Kon. Julianastraat, de Drost 
IJsermansingel en de Vlietstraat.
Inhoud van het plan
Het doel van het plan is om de bestaande 
bebouwing van 175 woningen en 34 garages 
te slopen en daarvoor in de plaats 184 nieuwe 
woningen te bouwen. Het voornemen bestaat om 
de Jaren ‘50 wijk te herstructureren. De huidige 
woningen voldoen functioneel niet meer aan de 
eisen van deze tijd en de technische staat is zeer 
matig.
Met het voorliggende bestemmingsplan wordt 
een juridisch ruimtelijke kader vastgesteld om 
de nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. 
In de toelichting op het bestemmingsplan wordt 
de beoogde ontwikkeling beschreven en wordt 
aangetoond dat voldaan kan worden aan de eisen 
van een goede ruimtelijke ordening.
Crisis- en herstelwet
Op de voorbereiding en het te nemen besluit tot 
vaststelling van het uitwerkingsplan is de Crisis- 
en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat 
onder meer bijzondere procedurele bepalingen 
van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen 
op wetten.overheid.nl.
Ter inzage
Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan 
met de daarbij bijbehorende stukken liggen met 
ingang van donderdag 19 januari 2023 gedurende 
zes weken ter inzage in het KCC, Raadhuisplein 1 
te Nieuwerkerk aan den IJssel. 

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  
geweigerd, is bezwaar maken mogelijk. 

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.Bpjaren50brtMrd-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 > Moordrecht > 50er jaren buurt 
Moordrecht
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.

Voornemen voorbereiding bestemmingsplan 
“Westringdijk 18 – Nieuwerkerk aan den 
IJssel”

Burgemeester en wethouders geven er op grond 
van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) kennis van, dat zij het voornemen hebben 
om een bestemmingsplan voor te bereiden voor 
de ontwikkeling van een woning op het perceel D 
2639 aan de Westringdijk 18 in Nieuwerkerk aan 
den IJssel. 
Ligging van het plangebied
Het plangebied ligt aan de Westringdijk in 
Nieuwerkerk aan den IJssel. Het plangebied 
is gelegen naast de bestaande woning aan de 
Westringdijk 18 in Nieuwerkerk aan den IJssel. 
Inhoud van het plan
Het plan betreft de bouw van 1 woning aan de 
Westringdijk. Ter verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit zal tevens bestaande bebouwing 
gesloopt worden. Op 4 oktober 2022 heeft het 
college van B&W een principebesluit genomen om 
medewerking te verlenen aan dit initiatief. 



G E M E E N T E N I E U W S Week 3
Woensdag 18 januari 2023 

Agenda Raadsvergadering

Datum: Dinsdag 24 januari 2023 
Starttijd: 19:30 uur
Locatie:  Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk 

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

1. Plan Kindergemeenteraad 2022-2023

Bespreekstukken
2.   Mededelingen vanuit diverse gremia 
3.   Gebiedspaspoort Zevenhuizen
4.   Perspectief Ruimtelijke Opgaven (PRO) 

2022

Hamerstukken
5.    Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 

Buisleiding RoCa, Zuidplas
6.    Splitsing Vestia 
  
Na schorsing vergadert de raad in 
beslotenheid over het onderwerp 
accountantsdiensten. 
 
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.

Zienswijzen
Op dit moment worden geen stukken ter inzage 
gelegd en is het nog niet mogelijk om zienswijzen 
over het voornemen naar voren te brengen. 
Zodra het plan gereed is om in ontwerp ter 
inzage te leggen –naar verwachting op termijn 
van enkele weken-, wordt dit gepubliceerd op de 
gemeentewebsite, in Hart van Holland en in het 
Gemeenteblad (www.overheid.nl). U heeft dan de 
mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

Uitgifte Onroerende zaken (gronden en/of 
opstallen)

Voornemen tot het aangaan van een 
koopovereenkomst met betrekking tot de verkoop 
van twee percelen grond ten behoeve van de 
oprichting van transformatorruimten staande en 
gelegen aan de Stokroos te Zevenhuizen. 
De gemeente Zuidplas is voornemens een 
koopovereenkomst met Liander N.V. (“Liander”) 
aan te gaan, teneinde de eigendom van 
de grond onder de aldaar gerealiseerde 
transformatorruimte aan netbeheerder Liander 
over te dragen.
VOORNEMEN TOT AANGAAN 
KOOPOVEREENKOMST 
Objectinformatie
Een tweetal delen van het perceel grond, ter 
grootte van circa: 2 x 31 m2
Adres: Stokroos, Zevenhuizen.
Huidig en toekomstig gebruik: 
Transformatorruimte Liander NV
Percelen: beiden gelegen binnen het perceel 
kadastraal bekend gemeente Zevenhuizen, sectie 
E, nummer 3837 gedeeltelijk. 
Criteria voor het aangaan van overeenkomsten
1) Het verwerven van grond ten behoeve van 

het oprichten, het onderhouden en beheren 
van transformatorruimten is op grond van 
wet- en regelgeving voorbehouden aan de 
netbeheerder. Andere partijen komen daarom 
niet in aanmerking voor deze verkoop;

2) Met deze voorgenomen verkoop treft de 
gemeente voorzieningen in het algemeen 
belang, namelijk het voorzien in een 
energienetwerk voor de aldaar op te leveren 
woningen;

3) De te verkopen grond heeft de bestemming 
‘Verkeer-Wegverkeer’, waarbinnen 
voorzieningen van openbaar nut zijn 
toegestaan (bestemmingsplan Zevenhuizen-
Zuid fase 1B);

4) De gemeente ontvangt een marktconforme 
prijs voor de verkoop van de grond 
(Grondprijzenbrief gemeente Zuidplas 2022). 

De gemeente Zuidplas meent derhalve dat op 
grond van objectieve, redelijke en toetsbare 
criteria slechts één serieuze gegadigde 
in aanmerking komt voor het sluiten van 
de koopovereenkomst met Liander en de 
daaruit voortvloeiende juridische levering 

van bovenvermelde grond. Bij de beoordeling 
van de criteria komt de gemeente een zekere 
beleidsvrijheid toe.
Vervaltermijn
Bent u het niet eens met de voorgenomen 
verkoop, omdat u van mening bent dat u ook 
in aanmerking dient te komen voor aankoop én 
voldoet u aan de gestelde criteria, dan dient u 
binnen 7 kalenderdagen na dagtekening van deze 
publicatie per email bezwaar aan te tekenen naar 
Grondzaken@zuidplas.nl o.v.v. verkoop grond 
ten behoeve van transformatorruimten aan de 
Stokroos in Zevenhuizen.
Deze termijn is een vervaltermijn. Indien u 
niet tijdig en gemotiveerd bezwaar maakt 
tegen de verkoop kunt u zich niet meer tegen 
de koopovereenkomst verzetten en/of daarop 
enige vordering tot schadevergoeding of 
beroep doen op enige andere aanspraak. De 
gemeente en Liander zouden immers onredelijk 
worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk 
kenbaar gemaakte) termijn(en) alsnog tegen 
het voornemen resp. het aangaan van de 
overeenkomst zou worden opgekomen.

‘Gast van de raad’: iets voor u?
Bent u als inwoner van Zuidplas ook benieuwd hoe de gemeenteraad werkt? 
Waarover de gemeenteraad vergadert en waarom? Geef u dan eens op als ‘gast 
van de raad’. Op dinsdag 14 februari vergadert de gemeenteraad en ontvangen wij 
u als gast. U krijgt een VIP-behandeling vóór, tijdens en ná de raadsvergadering.

Programma
18:30 uur: Ontvangt in gemeentehuis 
door enkele raadsleden en de griffier
18:45 uur: Eenvoudige maaltijd en uitleg 
werkwijze gemeenteraad
20:00 uur: Start raadsvergadering met 
tijdens de vergadering uitleg over het 
debat

22:30 uur: Einde raadsvergadering met 
aansluitend een hapje en drankje

Aanmelden als ‘gast van de raad’
Wilt u gast zijn van de gemeenteraad? 
Meldt u dan aan via de griffie op tel: 
(0180) 330 312 of stuur e-mail naar 
griffie@zuidplas.nl.

Uitnodiging Veiligheidsconferentie 
2023 
Op donderdag 9 februari 2023 vindt de veiligheidsconferentie van de gemeente 
Zuidplas plaats. De veiligheidsconferentie staat in het teken van het Integraal 
Veiligheidsplan, dat we in 2023 willen vaststellen. 

De avond wordt geleid door Ewout 
Genemans, onder andere bekend van tv-
programma’s als Beruchte gevangenissen 
en Bureau Arnhem.

Datum: 9 februari 2023 
17.00 – 22.00 uur
Locatie: gemeentehuis Zuidplas, 
Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk 
aan den IJssel

Programma
Vanaf 17.00 uur bent u welkom en is er 
een dinerbuffet. 
We starten met een gezamenlijk 
programma. 
Ewout Genemans begeleidt het 
gezamenlijke programma en zal ook 
iets vertellen over zijn ervaringen met 
bijvoorbeeld ondermijning. 
Criminoloog Jeroen van den Broek vertelt 
deze avond over straatcultuur, social 
media en jeugdcriminaliteit. 

Na dit gezamenlijke gedeelte gaan we 
graag met maatschappelijke instellingen, 
inwoners en ondernemers in gesprek. 
In aparte sessies willen we praten over 
welke prioriteiten belangrijk zijn voor het 
Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026. 
Deze sessies hebben als onderwerp:
• Cybercrime en maatschappelijk 

ongenoegen, 
• Jeugd en Zorg 
• Ondermijning.
U kunt zich voor 1 van de sessies 
aanmelden.

Na een gezamenlijke terugkoppeling start 
rond 21.30 uur de netwerkborrel . 

Aanmelden
Wij nodigen u graag uit voor deze avond. 
Wilt u komen? 
Stuur dan een e-mail naar: 
veiligheid@zuidplas.nl. 
In deze mail graag uw naam en bij welke 
sessie u aanwezig wilt zijn.

Rectificatie aanbiedingsdatum raad 
voor gebiedspaspoort Zevenhuizen 
De afgelopen maanden is de gemeente Zuidplas samen met inwoners, 
ondernemers en andere betrokkenen bezig geweest om het gebiedspaspoort van 
Zevenhuizen, waar ook buurtschap Oud Verlaat onder valt, op te stellen. 

In het gebiedspaspoort geven we 
antwoord op belangrijke vragen over de 
toekomst van het dorp. Samen gingen we 
op zoek naar de smaak van Zevenhuizen 
en Oud Verlaat. 
Afgelopen weken heeft u via een 
evaluatie kunnen reageren op het concept 
gebiedspaspoort. Op 24 januari 2023 
wordt het gebiedspaspoort Zevenhuizen 
aangeboden aan de raad, dit in 
tegenstelling tot de maand februari zoals 
vermeld in eerdere berichtgeving.
Het gebiedspaspoort is te vinden op: 
www.zuidplas.nl/gebiedspaspoorten/
zevenhuizen. 

Meer informatie over het proces 
vindt u op: www.maakzuidplas.nl/
gebiedspaspoortzevenhuizen. 

Radio West en TV West calamiteiten-
zender regio Hollands Midden
In het geval van een (dreigende) calamiteit of noodsituatie is Radio West (op 
frequentie 89.3 FM) en TV West de officiële calamiteitenzender van de regio 
Hollands Midden. De gemeente Zuidplas valt onder deze regio. 

Als de sirene gaat of er een NL-alert op 
uw telefoon binnenkomt informeert de
overheid via Radio West en TV West over 
de ontstane situatie en geeft eventuele 
instructies. Bij een (dreigende) calamiteit 
of noodsituatie in de regio Hollands 
Midden kunnen de hulpdiensten of de
burgemeester van de getroffen gemeente 
via Radio West en de blauwe tekstbalk
op TV West de burgers informeren, dag 
en nacht. Zij vertellen bijvoorbeeld wat er
precies aan de hand is, op welke manier 
de hulpdiensten de calamiteit bestrijden

en wat burgers moeten doen om geen 
gevaar te lopen.
 
Frequenties Radio West
De frequentie van Radio West is 89.3 op
de FM-zender. Via DAB+ kunt u Radio
West ontvangen via kanaal 8A, (195.936
MHz). Ook kunt u via de Omroep West
app live naar Radio West luisteren en via
www.omroepwest.nl.
Voor meer informatie over de
calamiteitenzender:
www.omroepwest.nl/calamiteitenzender.


