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Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier)

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

het bouwen van een schuur/hobbyruimte  
(08-10-2022, zaaknr. 2022254914) 

•  Klein Hitland 4a in Nieuwerkerk aan den IJssel: 
het realiseren van een bezoekerscentrum  
(29-09-2022, zaaknr. 2022247703) 

Zevenhuizen 
•  nabij Tweemanspolder en nabij Zuideinde 14 in 

Zevenhuizen: het realiseren van diverse (kano)
steigers (project Rotte fase 2) (30-09-2022, 
zaaknr. 2022248573) 

•  Knibbelweg tussen 22 en 24,  26A en 28A 
en tussen 28A en 30A in Zevenhuizen: het 
aanleggen van uitritten tbv woonkavels  
(30-09-2022, zaaknr. 2022248087) 

•  Noordeinde 59 in Zevenhuizen: het plaatsen 
van een 2e LEDscherm op bestaande mast 
(03-10-2022, zaaknr. 2022249695) 

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

Moerkapelle
•  Bredeweg 31 in Moerkapelle: het bouwen van 

een bedrijfsruimte en een wasstraat  
(04-10-2022, zaaknr. 2022020433) 

Moordrecht
•  Ambachtweg 14 in Moordrecht: het uitbreiden 

van het bedrijfspand (10-10-2022, zaaknr. 
2022164856)

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Hoofdweg-Zuid 48 in Nieuwerkerk aan den 

IJssel: het veranderen van een op- en uitrit 
(06-10-2022, zaaknr. 2022243375)

Zevenhuizen
•  Nijverheidscentrum 40 in Zevenhuizen: het 

legaliseren van reeds geplaatste vluchtrappen 
aan de buitengevel (10-10-2022, zaaknr. 
2022227263)

•  Zuideinde 17 b in Zevenhuizen: het plaatsen 
van een hekwerk aan de voorzijde  
(11-10-2022, zaaknr. 2022216765)

•  Tweemanspolder 12 nabij (kadastraal 
bekend ZVH02 C4986)  in Zevenhuizen: het 
tijdelijk (max. 6 maanden) oprichten van 
een baggerdepot (06-10-2022, zaaknr. 
2022190548) 

•  Zuideinde achter 8 in Zevenhuizen: het tijdelijk 
(max. 3 jaar) aanleggen van een weilanddepot 
(06-10-2022, zaaknr. 2022193433)

Verlenging beslistermijn
Moerkapelle
•  Ambachtstraat 4 in Moerkapelle: het vergroten 

van de opslagruimte (06-10-2022, zaaknr. 
2022185567) 

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Westringdijk 14 in Nieuwerkerk aan den IJssel: 

het tijdelijk gebruik kassen voor stalling/opslag 
caravans/boten/vouwwagens (06-10-2022, 
zaaknr. 2022203945) 

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 melding(en) 
ontvangen:
•  Vakgarage Boode B.V., Nijverheidscentrum 4 

in Zevenhuizen: het starten van een bedrijf in 
onderhoud en reparatiewerkzaamheden aan 
auto’s 

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

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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Besluitenlijst van de raads
vergadering d.d. 5 oktober 2022 

1. Motie Doorontwikkeling Groene Zoom
De raad heeft unaniem de gewijzigde 
motie Doorontwikkeling Groene Zoom 
aangenomen waarin het college wordt 
opgeroepen voor de Groene Zoom in 
Nieuwerkerk aan den IJssel een verkenning 
te starten naar mogelijke uitkomsten 
waarbij de Groene Zoom een groene 
buffer blijft tussen Capelle a/d IJssel en 
Nieuwerkerk a/d IJssel. De verkenning 
bij het PRO 2023 aan de raad te doen 
toekomen.

2. Motie inventarisatie ouderenbeleid
De raad heeft unaniem de motie 
Inventarisatie ouderenbeleid aangenomen 
waarin het college wordt opgeroepen de 
raad te informeren over de huidige stand 
van zaken en de voorgenomen plannen met 
betrekking tot het beleid voor ouderen.
De informatienota zal de raad voor de 
zomer van 2023 ontvangen.

3. Motie Biodiversiteit
De raad heeft met meerderheid van 
stemmen de gewijzigde motie Biodiversiteit 
aangenomen waarin het college wordt 
opgeroepen de raad een onderzoeksplan 
te doen toekomen dat moet leiden tot een 
aanpak met een tweetal scenario’s waarbij 
één scenario gericht is op behoud en de 
ander op verbetering van biodiversiteit.
Dit onderzoeksplan aan de raad te doen 
toekomen voor de zomer van 2023.

4. Verordening Auditcommissie 2022 
(R22.000078)
De raad heeft unaniem besloten de 
Verordening auditcommissie gemeente 
Zuidplas 2022 vast te stellen.

5. Motie vreemd: Ruimhartiger 
Minimabeleid inkomensgrens
De raad heeft met meerderheid van 
stemmen de motie verworpen dat het 
college oproept om de inkomensgrens 
voor de regelingen van het minimabeleid 
tijdelijk te verhogen naar 130 procent van 
het sociaal minimum. De tijdelijkheid geldt 
tot december 2023, waarmee tijdig kan 
worden ingespeeld op de ontwikkeling in de 
energieprijzen en de inflatie.

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.

Informatie en diensten van alle overheden

Overheid.nl
➤➤

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. 

Hulp nodig bij het invullen van 
formulieren? 
De Postkamer biedt hulp!

Het invullen of lezen van formulieren en brieven kan soms lastig zijn. Daarom is 
er bij Stichting ZO! een Postkamer. 

Zij helpen je met het invullen van 
een formulier, het ordenen van je 
administratie, het lezen van een brief 
of geven advies over de inhoud. Ook 
aanvragen van toeslagen, uitkeringen, 
bijstand en tegemoetkomingen kun je 
met hen doornemen. Zou jij graag inzicht 
hebben in jouw inkomsten en uitgaven? 
Vraag dan een budgetadviesgesprek aan.
Het team van de Postkamer bestaat uit 

getrainde vrijwilligers. Ze kunnen jou dus 
goed op weg helpen.

Meer info en locaties op  
www.stzo.nl/postkamer

Jeugdfond 
Sport & Cultuur 
Zuid-Holland
Meedoen met sport of cultuur? 
Maar is er thuis te weinig geld? 
Het Jeugdfonds helpt en betaalt de 
contributie! 

Het Jeugdfonds wil dat alle kinderen 
en jongeren lid kunnen worden van 
een sportclub, of dans-, muziek-, 
theater- of kunstlessen kunnen 
volgen. Niet alleen omdat het leuk 
is, maar omdat het belangrijk is voor 
de persoonlijke ontwikkeling. Op de 
club leer je samenwerken, ontdek 
je waar je goed in bent, maak je 
nieuwe vrienden en krijg je meer 
zelfvertrouwen. Is er thuis te weinig 
geld? Dan betalen wij de contributie 
van de sportclub of het lesgeld van de 
cultuurlessen.
Ouders kunnen zelf geen aanvraag 
doen. Hier is een intermediair voor 
nodig. 
Dit is bijvoorbeeld een leerkracht, 
buurtsportcoach of een 
maatschappelijk werker. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.jeugdfondssportencultuur.nl/
fondsen/zuid-holland.
Daar kun je ook een intermediair 
vinden.
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Bouwplannen?  
Doe de vergunningcheck op 
www.omgevingsloket.nl

Bouwplannen?  
Doe de vergunningcheck op 
www.omgevingsloket.nl

Energietoeslag 
voor huishoudens 
met laag inkomen
De prijzen van energie zijn flink 
gestegen. Met een laag inkomen 
kan het moeilijk zijn om de 
energierekening iedere maand 
te betalen. De regering heeft de 
belasting op energie al verlaagd. 
Om mensen met een laag inkomen 
nog meer te helpen kan je de 
energietoeslag aanvragen. 

Energietoeslag
De energietoeslag is een bedrag 
van € 1.300 netto. Huishoudens 
met een lager inkomen kunnen de 
energietoeslag tot en met 30 juni 
2023 aanvragen op  
ijsselgemeenten.nl/energietoeslag.  
Op deze site staan ook de 
voorwaarden om deze toeslag te 
kunnen aanvragen.

Extra € 500,-
Door de stijgende energieprijzen 
hebben meer mensen moeite met 
het betalen van hun energierekening. 
Daarom heeft het Rijk besloten 
energietoeslag te betalen aan mensen 
met een lager inkomen. Eerst was dat 
€ 800,-. Dat is nu verhoogd naar  
€ 1.300,-. 
Wie al € 800,- energietoeslag heeft 
gekregen, heeft nu ook recht op de 
extra € 500,-. 
Deze mensen krijgen dit bedrag 
binnenkort op hun rekening. Daar 
hoeven ze niets voor te doen.
Een nieuwe aanvraag is niet nodig.
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 Je ziet het niet, maar het is er wel…
Houtkachel of open haard: 8 manieren om minder geur- en rookoverlast te veroorzaken

Wanneer je in huis je houtkachel, pelletkachel of open haard aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat 
schadelijke stoffen, waaronder fijnstof. Deze schadelijke stoffen veroorzaken luchtvervuiling en kunnen 
schade aan de gezondheid van jezelf en anderen in je omgeving opleveren. Ook wanneer je de rook niet 
meer ziet. Wil je toch de houtkachel, pelletkachel of open haard aansteken? Denk aan je buren en 
raadpleeg eerst de Stookwijzer voordat je gaat stoken en stook niet bij een stookalert. Met de tips hieronder 
kun je de uitstoot van schadelijke stoffen beperken. 

Raadpleeg eerst Stookwijzer.nu. 
Laat de houtkachel, pelletkachel of open 

haard uit bij windstil of mistig weer.  

Stook alleen droog hout. 

Volg de instructies bij   
de kachel of haard voor 

het aansteken van het vuur.

Houd ventilatieroosters 
tijdens het stoken open.

Controleer regelmatig of je goed stookt: een goed 
vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en er komt 

bijna geen rook uit de schoorsteen.

Laat de schoorsteen 
minstens één keer 

per jaar goed vegen.
Je voorkomt hiermee

schoorsteenbrand.

Zorg voor volledige luchttoevoer. 
Laat het hout dus niet smoren én 

laat een houtvuur vanzelf uitbranden. 

Wil je meer informatie over de gevolgen van hout stoken 
voor het milieu en de gezondheid van jezelf en je omgeving? 
Check dan de website van voorlichtingsorganisatie 
milieucentraal.nl. Kijk op stookwijzer.nu voordat je wilt 
gaan stoken.

Stook geen geïmpregneerd
of geverfd hout.
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Plaats hier het logo van uw gemeente.

Wist u dat 1 op de 3 Nederlanders last heeft  
van houtstook?
Samen streven we naar een gezondheidswinst van 50% in 2030.
Nu de winter eraan komt, gaan overal 
de houtkachels, palletkachels en open 
haarden weer aan. Wanneer u dit in uw 
huis aansteekt, ontstaat er rook. 

Deze rook bevat schadelijke stoffen, 
waaronder fijnstof. 
Deze stoffen veroorzaken luchtvervuiling 
en kunnen uw gezondheid en die van 
anderen schaden. 

Ook als u de rook niet meer ziet. 
Rook kan bijvoorbeeld via ramen en 
ventilatieroosters woningen in de omgeving 
binnendringen. 
Het advies is daarom zo min mogelijk te 
stoken. 

Wilt u toch uw hout-, palletkachel of open 
haard aansteken, dan is het belangrijk 
op een zodanige manier hout te stoken 

dat u zoveel mogelijk schadelijke stoffen 
vermindert.
Hoe u dat doet, kunt u in de afbeelding 
zien. 

Wilt u meer informatie? 
Gaat u dan naar 
www.duurzaamzuidplas.nl/natuur-en-
milieu-leefomgeving/verantwoord-stoken/

Volg ons op Twitter!
Als eerste op de hoogte zijn 

van het nieuws in de gemeente 
Zuidplas? 

Volg ons dan op 
www.twitter.com/zuidplas.

Bezoek ons 
op Facebook!

Benieuwd naar het Facebook-
account van de gemeente 

Zuidplas? Bekijk onze pagina 
via www.facebook.com/

zuidplas.


