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Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier) 

Zevenhuizen
• Bredeweg achter 180 (kadastraal bekend 

onder ZVH02 G 2231) : het ophogen van 
percelen (18-05-2022, zaaknr. 2022126978)

•  Bredeweg nabij 180 (kadastraal bekend onder 
ZVH02 G 2187 en 2231) : het ophogen van 
percelen (18-05-2022, zaaknr. 2022127006)

•  kavel 7 aan de Paltsgraaf : het bouwen van een 
woning (13-05-2022, zaaknr. 2022123500)

Moordrecht
•  Pijlkruid 9 : het plaatsen van een dakkapel 

(achterzijde) (19-05-2022, zaaknr. 
2022128366)

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Vrijheidslaan 11 : het plaatsen van 

zonnepanelen tegen de zijgevel (19-05-2022, 
zaaknr. 2022129158)

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

Moordrecht
•  Middelweg 11 : het veranderen functie perceel 

t.b.v.bijzondere woonvorm/dagbesteding 
(tijdelijk (19-05-2022, zaaknr. 2022067607)

•  Noord Ringdijk 11 en 12 : het bouwen van een 
2-onder-1-kapwoning (19-05-2022, zaaknr. 
2021117355)

•  Sportlaan 1 en 1a : het bouwen van 
48 koop- en 10 huurwoningen en 27 
huurappartementen en uitritten (19-05-2022, 
zaaknr. 2022053150)

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Singel 24 : het verwijderen van een draagmuur 

(10-05-2022, zaaknr. 2022105548) 

Verlenging beslistermijn
Moerkapelle
•  Oranjestraat 31a : het bouwen van een woning 

en het realiseren van een uitweg (17-05-2022, 
zaaknr. 2022083308)

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:

•  H. Paans Holding B.V., Bredeweg 59a 
in Moerkapelle: het realiseren van een 
gietwaterbassin, het bouwen van (inpandig) 
interieur 

•  Isolatiespecialist.nl Holding B.V., Julianastraat 
92a in Moerkapelle: het bouwen van een 
opslagloods 

  
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 vol-
gende melding ontvangen:
•  Nathan Projects B.V., Spoorweglaan 4 in 

Moordrecht: het plaatsen van een gesloten 
bronsysteem 

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.

Toepassing Belemmeringenwet Privaatrecht

De burgemeester van de gemeente Zuidplas 
maakt bekend dat met ingang van  
02-06-2022 tot en met 15-06-2022 het verzoek 
van de Gasunie Transport Services B.V. aan 
de minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat Corporate Dienst, te Utrecht ter 
inzage ligt in het gemeentehuis van de gemeente 
Zuidplas, Raadhuisplein 1, 2914 AC, Nieuwerkerk 
aan den IJssel.

Dit betreft een verzoek om met toepassing 
van de Belemmeringenwet Privaatrecht aan 
rechthebbende(n) de gedoogplicht op te leggen 
voor de aanleg van de aardgastransportleiding 
tussen Moordrecht en de energiecentrale Roca in 
Rotterdam.

U kunt de stukken inzien nadat u een afspraak 
heeft gemaakt met mevrouw Z. Lagkali. Zij is 
bereikbaar op telefoonnummer 0180-330300.

De stukken kunnen ook digitaal worden 
opgevraagd via het e-mailadres 
CDLoketBP@rws.nl.

Overeenkomstig artikel 2, vierde lid van de 
Belemmeringenwet Privaatrecht wordt er tevens 
een zitting gehouden. Tijdens deze zitting kunnen 
bezwaren worden ingediend en kan overleg 
worden gepleegd met de Gasunie Transport 
Services B.V.

De zitting zal worden gehouden in het op  
16 juni 2022, om 11.00 uur in het Ypsilon Park, 
Floris Grijpstraat 2 te Den Haag. 

De rechthebbenden van de kadastrale percelen 
zijn reeds schriftelijk in kennis gesteld.

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

Agenda programmacommissie 
Ruimte 

Datum: Dinsdag 7 juni 2022
Starttijd: 20:00 uur
Locatie:   Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk 

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

Vergaderpunten
1. Vereffening achtervang bij splitsing 

Vestia 
2. Beantwoording schriftelijke vragen  

VV Groeneweg 
3. Huisvesting arbeidsmigranten en 

kamerverhuur 

Meer informatie
De bovenstaande agenda is een beknopte 
versie. Voor uitgebreidere informatie 
kunt u terecht in het gemeentehuis of 
de website. Op www.zuidplas.nl vindt u 
ook de regels voor het inspreken tijdens 
een programmacommissie en hoe u uzelf 
hiervoor kunt aanmelden. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met de griffie, tel.  
(0180) 330 312.

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.

Bouwplannen?  
Doe de vergunningcheck op 
www.omgevingsloket.nlBouwplannen?  

Doe de vergunningcheck op 
www.omgevingsloket.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 bezwaar-
schrift 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. 

Informatie en diensten van alle overheden

Overheid.nl
➤➤

Zaterdag 4 juni inzameldag 
kringloopgoederen   
Op zaterdag 4 juni kunnen inwoners nog bruikbare kringloopgoederen inleveren 
naast het afvalbrengstation in Nieuwerkerk aan den IJssel. De ingezamelde 
goederen krijgen via de Tweedekanswinkel in Moerkapelle een tweede leven. . 

Inzamelpunt
Nieuwerkerk aan den IJssel (Eerste 
Tochtweg 9B) en iedere eerste zaterdag 
van de maand geopend van 10.00 uur tot 
16.00 uur. 

Vrijwilligers van de Tweedekanswinkel en 
het SAZ Repair Café Zuidplas beoordelen 
ter plaatse de geschiktheid van de 
aangeboden spullen. Na uw bezoek aan 
het innamepunt kunt u eventueel overig 
afval aanbieden op het afvalbrengstation 
zoals u gewend bent. 

Het inzamelpunt voor 
kringloopgoederen is in 2022 

geopend op:

2 juli
6 augustus

3 september
1 oktober

5 november
3 december
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Meer informatie voor 
Verenigingen van Eigenaren over 

de rookmelderplicht per 1 juli: 

www.hollandsmiddenveilig.nl/
rookmelderplichtvve

Wilt u zelf meer weten over 
rookmelders? 

Kijk op 
www.hollandsmiddenveilig.nl/ 

goed-gebruik-van-rookmelders-
dat-is-zo-gepiept

Denk mee over het gebiedspaspoort 
van Moerkapelle, vul de vragenlijst in! 
Binnenkort gaan we van start met het gebiedspaspoort van Moerkapelle. In het 
gebiedspaspoort geven we antwoord op belangrijke vragen als: hoe zorgen we dat 
Moerkapelle goed bereikbaar blijft te voet, met de fiets en met de auto? Wat is 
de toekomst van de bedrijvigheid en landbouw? Hoe vergroten we het aanbod van 
recreatie? Kortom: het gaat over de toekomst van úw dorp! 

Het gebiedspaspoort is een uitwerking 
van de omgevingsvisie, waar vorig jaar al 
enkele inwoners over meegedacht hebben.
Daarom zijn we nu op zoek naar inwoners, 
ondernemers en organisaties die 
Moerkapelle een warm hart toedragen. 
Hoe wilt u meedenken? Op een 
bijeenkomst, op straat of liever online? En 
waar wilt u over in gesprek? 

Laat het ons weten door in 3 minuten een 
paar korte vragen te beantwoorden. De 
vragenlijst is open tot 17 juni 2022. 

Link naar vragenlijst: 
https://nl.surveymonkey.com/r/
gebiedspaspoortmoerkapelle of scan de 
QR-code in de afbeelding hieronder. 

Zaterdag 28 mei, 11 en 25 juni
van 11.00 - 16.00 uur
Muziekschool MoZ-art 
Schubertstraat 50

Prikken zonder afspraak
• 1e, 2e en booster (vanaf 12 jaar)

• herhaalprik (vanaf 60 jaar)

• neem je ID-bewijs en mondkapje mee

Haal je gratis coronaprik in  
Nieuwerkerk a/d IJssel!

GGD-priklocatie
Schubertstraat 50


