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Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier)

Moerkapelle
• Julianastraat 55 in Moerkapelle: het legaliseren 

van geplaatste keerwand (16-06-2022, 
zaaknr. 2022150915)

Moordrecht
•  Bijenkorf 31 in Moordrecht: het realiseren van 

een vlonder in de achtertuin van de woning 
(13-06-2022, zaaknr. 2022146922)

•  Oosteinde 3h 28 in Moordrecht: het vervangen 
van bestaande recreatiewoning (12-06-2022, 
zaaknr. 2022146304)

• Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Kon Wilhelminastraat 2 in Nieuwerkerk aan 

den IJssel: het realiseren van een nokverhoging 
en dakkapel (15-06-2022, zaaknr. 
2022149386)

•  Reigerhof 136 a in Nieuwerkerk aan den IJssel: 
het inpandig verplaatsen van de bakoven en 
plaatsen nieuwe koelmotoren (20-06-2022, 
zaaknr. 2022153616)

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreid)

Zevenhuizen
• Knibbelweg 62 in Zevenhuizen: het afwijken 

van het bestemmingsplan (inpakken van door 
derden geteelde tomaten) (24-05-2022, 
zaaknr. 2022132250)

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

Geen adres gekoppeld
•  Paltsgraaf 3 in Zevenhuizen: het bouwen van 

een woning (kavel 7) (21-06-2022, zaaknr. 
2022123500) 

•  Paltsgraaf 9  in Zevenhuizen: het bouwen van 
een woning (kavel 4/fase 6/Koningskwartier) 
(21-06-2022, zaaknr. 2022114313)

Moordrecht
•  Bijenkorf 39 in Moordrecht: het uitvoeren van 

grondwerkzaamheden in de tuin (15-06-2022, 
zaaknr. 2022145275) 

•  Zuidbaan 350 in Moordrecht: het plaatsen van 
led reclamescherm aan gevel (17-06-2022, 
zaaknr. 2022069940)

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  ‘s-Gravenweg 125a in Nieuwerkerk aan den 

IJssel: het herbouwen van een woning  
(13-06-2022, zaaknr. 2022077744) 

•  ‘s-Gravenweg 28g in Nieuwerkerk aan den 
IJssel: het wijzigen van pannendak naar rieten 
dak (15-06-2022, zaaknr. 2022108012) 

Zevenhuizen
•  Knibbelweg 91 in Zevenhuizen: het verho-

gen van de bestaande kap en het plaatsen 
van 2 dakkapellen (14-06-2022, zaaknr. 
2022041072)

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

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Tinbergenpad 3 in Nieuwerkerk aan den IJssel: 

het plaatsen van een berging (zijgevel)  
(17-06-2022, zaaknr. 2022068041)

Verlenging beslistermijn
Geen adres gekoppeld
•  voor Knibbelweg 24 Zevenhuizen: het aan-

leggen van 4 duikerdammen (16-06-2022, 
zaaknr. 2022108519)

Moerkapelle
•  Bredeweg 43 in Moerkapelle: het bouwen 

van een woonhuis (20-06-2022, zaaknr. 
2022083624)

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:
•  Verkade Meubelmakerij, Bredeweg 118t in 

Zevenhuizen: het oprichten van een bedrijf in 
het vervaardigen van maatwerk meubelen/
keukens

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

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.

Bestemmingsplan Zevenhuizen Zuid -  
fase 1C

Burgemeester en wethouder van de gemeente 
Zuidplas maken op grond van artikel 3.8 lid 3 
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, 
dat de raad van de gemeente Zuidplas het 
bestemmingsplan “Zevenhuizen Zuid - fase 1C” 
op 14 juni 2022 gewijzigd heeft vastgesteld. 
Ligging van het plangebied
Het plangebied ligt op het achterste gedeelte van 
het perceel aan de Noordelijke Dwarsweg 90, 
kadastraal bekend als gemeente Zevenhuizen, 
sectie E, perceel 1482.
Inhoud van het plan
Het doel van het plan is het realiseren van 6 
(half)vrijstaande woningen achter de lintzone 
langs de Noordelijke Dwarsweg aansluitend op de 
ontwikkeling van Zevenhuizen-Zuid fase 1B. 
Ter inzage
Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan 
met de daarbij bijbehorende stukken liggen met 
ingang van donderdag 30 juni 2022 gedurende 
zes weken ter inzage in het Klantcontactcentrum 

van de gemeente Zuidplas, Raadhuisplein 1 te 
Nieuwerkerk aan den IJssel. 
De stukken zijn in deze periode digitaal te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (vul bij 
ID in: NL.IMRO.1892.BpZevenhZuid1C-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 > 
Zevenhuizen > Zevenhuizen Zuid - fase 1C.
Beroep
Tijdens de inzagetermijn kunnen 
belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het 
in behandeling nemen van een beroepschrift is 
griffierecht verschuldigd. Beroep kan bijvoorbeeld 
worden ingesteld door:
•  belanghebbenden die tijdig zienswijzen naar 

voren hebben gebracht over het bestemmings-
plan Zevenhuizen Zuid - Fase 1C

•  belanghebbenden die aan kunnen tonen, dat zij 
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest over-
eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening een zienswijze over het bestem-
mingsplan bij burgemeester en wethouders 
naar voren te brengen en

•  iedere belanghebbende, voor zover het beroep 
is gericht op de door burgemeester en wet-
houders in het bestemmingsplan aangebrachte 
wijzigingen ten opzichte van het ontwerp 
bestemmingsplan.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking met ingang 
van de dag na die waarop de beroepstermijn 
afloopt. Het indienen van een beroepschrift heeft 
geen schorsende werking. Daartoe moet binnen 
de beroepstermijn, door een belanghebbende 
die een beroepschrift heeft ingediend, een 
verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend, treedt 
het bestemmingsplan niet in werking voordat op 
het verzoek is beslist.

BESCHIKKING OPNEMING GEGEVENS 
VERTREK

Onderstaande personen wonen niet meer op 
het adres waar zij volgens de basisregistratie 
personen (BRP) staan ingeschreven. Wij 
hebben hen niet kunnen bereiken, er is 
geen aangifte van adreswijziging of vertrek 
ontvangen en na gedegen onderzoek hebben 
wij geen verblijfsgegevens kunnen achterhalen 
betreffende het verblijf in Nederland, het 
vertrek uit Nederland noch het volgende verblijf 
buiten Nederland. Het college heeft besloten, 
op grond van art.2.22 Wet BRP, het gegeven 
van het vertrek van de ingezetene ambtshalve 
op te nemen op de persoonslijst. Dit betekent 
dat zij formeel niet meer op het adres staan 
ingeschreven.

Naam en 
voorletters     

Adres Datum 
beschikking

L. van der 
Velden

Kroonkruid 100 
Nieuwerkerk aan 
den IJssel

21-6-2022

E.J. 
Robberegt

Julianaweg 8  
Zevenhuizen

21-6-2022

J.H. van der 
Pluijm

Julianaweg 8  
Zevenhuizen

21-6-2022

J.J. van 
Rijsinge

’s-Gravenweg 286  
Nieuwerkerk aan 
den IJssel

21-6-2022

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 raadsvergadering  

Datum: Dinsdag 05 juli 2022
Starttijd: 15:00 uur 
Locatie:  Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk 

aan den IJssel (te volgen via 
www.zuidplas.nl)

    
De gemeenteraad vergadert van 14:00 
tot 15:00 uur in beslotenheid betreft het 
onderwerp Perspectief 
Ruimtelijke Opgave (PRO) Light 2022.    

Bespreekstukken
1. Mededelingen vanuit diverse gremia
2. Perspectief Ruimtelijke Opgave (PRO) 

Light 2022
3. Jaarrekening 2021
4. Zomernota 2022 (inclusief meicirculaire 

2022)
Hamerstukken
5. Advies werkgroep doorontwikkeling P&C

Meer informatie
De bovenstaande agenda is een beknopte 
versie. Voor uitgebreidere informatie kunt 
u terecht op 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 gewei-
gerd, is bezwaar maken mogelijk. 
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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
Bezoek ons op Facebook!

Benieuwd naar het Facebook-account van de gemeente Zuidplas? 
Bekijk onze pagina via www.facebook.com/zuidplas.

Zaterdag 2 juli inzameldag 
kringloopgoederen    
Op zaterdag 2 juli 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
Het innamepunt voor kringloopgoederen 
is gevestigd náást het afvalbrengstation 
in 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.

De nieuwe gemeentegids 2022 is in 
september klaar
Belangstellenden kunnen de 
gemeentegids op een aantal locaties 
afhalen in september. 
De nieuwe gids is net als andere jaren 

ook digitaal raadpleegbaar op 
www.zuidplas.nl. 
Eind augustus publiceren wij de lijst van 
afhaalpunten.

Meld overdagbrandende openbare 
verlichting in Nieuwerkerk en 
Moordrecht
In Nieuwerkerk en Moordrecht worden deze week de laatste signaalontvangers 
vervangen door nieuwe stabielere digitale technologie. Via een digitaal 
aangestuurde tijdsklok wordt de openbare verlichting dan automatisch 
ingeschakeld net na zonsondergang en uitgeschakeld net voor zonsopgang. 

Mocht er ergens vanaf 4 juli de 
straatverlichting overdag nog branden 
dan kan dit worden doorgegeven aan de 
gemeente, net zoals een normale  

storing aan de straatverlichting. 
Melden kan telefonisch via 
0180- 330 300 of via  
www.zuidplas.nl.

Het inzamelpunt voor kringloop-
goederen is in 2022 geopend op:

6 augustus
3 september

1 oktober
5 november
3 december

De smaak van Zevenhuizen:  
denk mee over de koers! 
Aan het begin van dit jaar zijn we aan de slag gegaan met het gebiedspaspoort 
Zevenhuizen, waar ook buurtschap Oud Verlaat onder valt. Het gebiedspas-
poort is een concreet toekomstperspectief voor het dorp. Samen met inwoners, 
ondernemers en andere belanghebbenden gingen we op zoek naar de smaak van 
Zevenhuizen. Dat deden we via vragenlijsten, een bezoek aan de scholen en een 
dorpstour. 

Op basis van alle inbreng is een eerste 
koers voor het gebiedspaspoort uitgezet. 
We hebben u nodig om deze aan te 
scherpen en gaan daarom weer op pad! 

Dat kan op twee manieren:
• Kom langs bij de bus. Op 30 juni van 

9.00-12.00 uur staan we op de markt 
en op 2 juli van 11.00 - 14.00 uur 
bij de Jumbo in de dorpsstraat. We 
hebben wat lekkers bij ons en gaan 
graag met u in gesprek. 

• Beantwoord polls op Maak Zuidplas. 
Van 27 juni tot en met 8 juli plaatsen 
we elke maandag, woensdag en 
vrijdag rond 17.00 uur een poll op 
www.maakzuidplas.nl. Daarin geven 
we u een aantal keuzes om de smaak 
van Zevenhuizen verder te verfijnen. 
We horen graag uw reactie op deze 
dilemma’s!

Voor meer informatie gaat u naar 
www.maakzuidplas.nl (kopje 
gebiedspaspoort Zevenhuizen). 


