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Woensdag 22 juni 2022 

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier)

Geen adres gekoppeld
•  tussen Knibbelweg 26a en 28a  in Zevenhuizen: 

het bouwen woning (fase 8/kavel 10) (10-06-
2022, zaaknr. 2022145462)

Moerkapelle
•  Van Swaanswijckstraat 33 in Moerkapelle: het 

coaten van de gevels en dakpannen (13-06-
2022, zaaknr. 2022146690) 

Moordrecht
•  Bijenkorf 39 in Moordrecht: het uitvoeren van 

grondwerkzaamheden in de tuin (09-06-2022, 
zaaknr. 2022145275)

•  Boerderijlaan 3 in Moordrecht: Aanvulling 
tbv splitsen woning (14-05-2022, zaaknr. 
2022123858)

•  Kraaiennest 1 in Moordrecht: het realiseren 
van een dakkapel (01-06-2022, zaaknr. 
2022138793)

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Eendendaal 150 in Nieuwerkerk aan den IJssel: 

het plaatsen van een dakopbouw (30-05-2022, 
zaaknr. 2022135179)

•  Korstmos 11 in Nieuwerkerk aan den IJssel: 
het plaatsen van een dakopbouw (11-05-2022, 
zaaknr. 2022120351) 

•  Tinbergenpad 7 in Nieuwerkerk aan den IJssel: 
het realiseren van een dakopbouw  
(17-05-2022, zaaknr. 2022126699)

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

Moerkapelle
•  Bernhardstraat 24 in Moerkapelle: het 

plaatsen van een dakopbouw op een bestaande 
woning. (08-06-2022, zaaknr. 2022038959)

•  Moerkapelse Zijde 19g in Moerkapelle: het 
bouwen van een woonhuis (09-06-2022, 
zaaknr. 2022067029)

•  Oranjestraat 31a in Moerkapelle: het bouwen 
van een woning en het realiseren van een 
uitweg (10-06-2022, zaaknr. 2022083308) 

Moordrecht
•  Centrumbaan 790 en Noordbaan 755 in 

Moordrecht: het wijzigen van de indeling van 
een in aanbouw zijnde casco-bedrijfsgebouw 
(13-06-2022, zaaknr. 2022104185) 

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Fransezoom 1 in Nieuwerkerk aan den IJssel: 

het legaliseren van een speelhuis en plaatsen 
twee overkappingen (10-06-2022, zaaknr. 
2022119749) 

•  Wagnerstraat 18 in Nieuwerkerk aan den 
IJssel: het plaatsen van een dakkapel in het 
voordakvlak van de woning (10-06-2022, 
zaaknr. 2022141414)

Zevenhuizen
•  Dorpsstraat 142 in Zevenhuizen: het 

verbouwen van een gemeentelijk monument, 
gemeentelijk monument (08-06-2022, zaaknr. 
2022063266)

Verlenging beslistermijn

Moordrecht
•  Meester Lallemanstraat 4 in Moordrecht: 

interne verbouwing uitbouw, realiseren 
veranda en dakkapellen (07-06-2022, zaaknr. 
2022100735) 

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Fonteinkruid 5 in Nieuwerkerk aan den IJssel: 

het plaatsen van een dakopbouw/ aanbouw op 
zolder (08-06-2022, zaaknr. 2022068052)

Kennisgeving ontvangst aanvraag 
omgevingsvergunning Tinbergenpad 4 
Nieuwerkerk aan den IJssel

De ODMH heeft op 14-6-2022 een aanvraag voor 
een omgevingsvergunning ontvangen. Dit betreft 
het realiseren van een bodemenergiesysteem ter 
plaatse van de Tinbergenpad 4 Nieuwerkerk aan 
den IJssel. De aanvraag is geregistreerd onder 
kenmerk 2022148705. 
De aanvraag betreft:
•  een reguliere procedure (omgevingsvergunning 

beperkte milieutoets) waarvoor artikelen uit 
het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden

•  bodemenergie

Procedure
De aanvraag zal worden behandeld volgens 
de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is 
beoordeeld neemt de ODMH namens de gemeente 
Zuidplas een besluit. Dit gebeurt over het 
algemeen binnen acht weken na ontvangst van 
de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort 
als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. 
De termijn kan eventueel ook één keer worden 
verlengd met zes weken.

U kunt nu geen bezwaar maken. Als de 
vergunning wordt verleend of geweigerd, 
publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat 
moment kunt u de documenten met informatie 
over het besluit bekijken en bezwaar maken.

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 bezwaar-
schrift 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. 

Besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 14 juni 2022

1. Benoeming kinderburgemeester 
De raad heeft besloten de door de 
benoemingscommissie voorgedragen kandidaat 
Thomas Schouten van de Gideonschool in 
Nieuwerkerk aan den IJssel voor de functie van 
kinderburgemeester voor de gemeente Zuidplas 
te benoemen voor het schooljaar 2022-2023.

2. Toelating en beëdiging nieuwe raadsleden
De raad heeft besloten de in het raadsbesluit 
genoemde personen, de heer A. (Ard) Bakker, 
mevrouw C. (Cindy) uit de Bulten en de heer  
R. (Ryan) Adriaanse die benoemd zijn tot lid van 
de gemeenteraad van Zuidplas toe te laten als 
lid van de gemeenteraad van Zuidplas.

3. Benoeming fractie-adviseurs 
De raad heeft besloten de heer J. (Jeroen) Revet 
van de VVD en de heer W. (Wim) Janse van het 
CDA te benoemen als fractieadviseur.

4. Vereffening achtervang bij splitsing Vestia 
De raad heeft unaniem besloten om 1. Geen 
wensen en bedenkingen kenbaar te maken over 
het voorgenomen besluit van het college inzake 
het versturen van een positieve zienswijze 
omtrent de splitsing en toelating Vestia, en 
2. In te stemmen met het principe dat de 
gemeentelijke achtervang tussen gemeenten 
gelijk wordt getrokken op basis van de verdeling 
van de marktwaarde van het vastgoed tussen 
gemeenten.

5. Zevenhuizen Zuid Fase 1c 
De raad heeft unaniem besloten het 
bestemmingsplan “Zevenhuizen Zuid fase 
1C” (NL.IMRO.1892.BpZevenhZuid1C-Va01) 
gewijzigd vast te stellen; de Nota van 
Beantwoording Zienswijzen (en Wijziging) van 
het bestemmingsplan “Zevenhuizen Zuid fase 
1C” vast te stellen en geen exploitatieplan, als 
bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke 
ordening, vast te stellen.

6. Invullen gremia gemeenteraad Zuidplas 
De raad heeft, met inachtneming van de motie 
invullen gremia raad Zuidplas – herziening RvO, 
besloten om:
1. Eerste waarnemend voorzitter van de 
gemeenteraad van Zuidplas en tot waarnemer 
van de burgemeester bij verhindering van alle 
wethouders en tevens lid van het presidium te 
benoemen: 
Peter Molenaar 

2. Alle overige leden van het presidium worden 
als 2e, 3e en 4e waarnemer benoemd.  
2. Leden van het presidium van de 
gemeenteraad van Zuidplas. (Naast eerste 
waarnemer nog 3 raadsleden) in te vullen na 
behandeling in gemeenteraad:
1. Paul van Drenth
2. Benno de Ruiter
3. Jan Baas 

3. Voorzitter en leden van de 
werkgeverscommissie te benoemen: 
1. Ferry van Wijnen, voorzitter 
2. Paul van Drenth 
3. Chantal Bon 

4. Leden van de klankbordgroep Regio  
Midden-Holland te benoemen: 
1. Cindy uit de Bulten 
2. Jacques Bovens 

5. Leden van de programmaraad 
rekenkamercommissie Groene Hart namens de 
raad van Zuidplas te benoemen: 
1. Johan Snoei 
2. Denise Leliënhof 

6. Voorzitter en leden van de Commissie voor de 
Geloofsbrieven te benoemen: 
1. Benno de Ruiter (voorzitter) 
2. Serena Rodenburg 
3. Sep Pouwels 

7. Leden werkgroep Opfrissing lokale democratie 
te benoemen: 
1. Pien Meppelink
2. Rina Schuil 
3. Chantal Bon 
4. Loura Boogerman 
5. Serena Rodenburg 
6. Sep Pouwels 
7. Naomi den Hollander 

8. Voorzitter en leden Auditcommissie te 
benoemen:
1. Denise Leliënhof (voorzitter) 
2. Rik van Woudenberg 
3. Ard Bakker 
4. Wilco Van 
5. Jeroen Revet 

9. De auditcommissie de opdracht mee te 
geven uit de raad om: de taken en de wijze 
van invulling van de auditcommissie opnieuw 
te definiëren en dit voorstel aan de raad voor 
te leggen in het najaar 2022, zodat de Raad 
hierover in 2022 een besluit kan nemen. 

De programmacommissies Ruimte, Samenleving 
en Bestuur en Middelen te continueren in de 
raadsperiode 2022-2026

7. Lijst ingekomen Stukken
De raad heeft unaniem het voorstel voor de 
afdoening van de lijst van ingekomen stukken 
vastgesteld. 

Informatie en diensten van 
alle overheden

Overheid.nl
➤➤
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Inloopavond voor project De Jonge Veenen 
(Moerkapelle)
De gemeente Zuidplas en ontwikkelaar De Jonge Veenen B.V. nodigen u van harte 
uit om de inloopavond voor project De Jonge Veenen van fase 3 en 4 bij te wonen. 

Tijdens deze avond krijgt u een  
toelichting op het ontwerp van de aan- 
gepaste ontsluiting voor het verkeer  
vanuit de wijk op de Sportweg,  
Middelweg en op de Julianastraat.  
Ook beantwoorden we graag uw vragen. 

Wat: toelichting op het ontwerp
 voor een aangepaste 
 ontsluiting
Wanneer: donderdagavond, 30 juni 
 2022 van 19.30 uur – tot
 uiterlijk 21.30 uur.
Waar: dorpshuis Op Moer aan de
 Raadhuisstraat 40 te 
 Moerkapelle.

Het ontwerp van de aangepaste  
ontsluiting houdt slechts een kleine 
aanpassing in. 

Aanleiding voor deze aanpassing zijn de 
zienswijzen (officiële reacties) die werden 
ingediend op het ontwerpuitwerkings-
plan van de Jonge Veenen fase 3 en het 
ontwerpbestemmingsplan van De Jonge 
Veenen fase 4. Deze plannen werden op 
6 april 2022 gepubliceerd.

U bent van harte welkom!

Meer informatie
U vindt meer informatie over het 
project op www.zuidplas.nl/woonwijk-
de-jonge-veenen en 
www.dejongeveenen.nl.

Mobiele priklocatie Zuidplas
Voorlopig laatste mogelijkheid om zonder 
afspraak een coronaprik te halen in 
Zuidplas! Kom naar de mobiel priklocatie 
op 25 juni tussen 11 en 16.00 uur  
bij muziekschool MoZ-art aan de  
Schubertlaan 50 in Nieuwerkerk aan den 
IJssel.

• 1e, 2e en booster (vanaf 12 jaar)
• Herhaalprik (vanaf 60 jaar)
• Neem uw ID- bewijs en mondkapje 

mee


