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Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier)

Moordrecht
•  Ganzeneiland 28 in Moordrecht: het realiseren 

van een dakterras (15-08-2022, zaaknr. 
2022205164)

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Eendendaal 252 in Nieuwerkerk aan den IJssel: 

het plaatsen van Airco unit’s aan de zij gevel 
(16-08-2022, zaaknr. 2022205855) 

•  Kleinpolderlaan 37 in Nieuwerkerk aan den 
IJssel: het plaatsen van een dakkapel in het 
achterdakvlak van de woning (18-08-2022, 
zaaknr. 2022208481) 

•  Seine 81 in Nieuwerkerk aan den IJssel: het 
uitbreiden van de woning (16-08-2022, 
zaaknr. 2022206280) 

•  Westringdijk 14 in Nieuwerkerk aan den IJssel: 
het tijdelijk gebruik kassen voor stalling/opslag 
caravans/boten/vouwwagens (15-08-2022, 
zaaknr. 2022203945)

Zevenhuizen
•  De Bonk 62 in Zevenhuizen: het herbouwen 

van een verbrande recreatiewoning  
(15-07-2022, zaaknr. 2022179380) 

•  Koetsierstuin 20 in Zevenhuizen: het plaatsen 
van zonnepanelen (16-08-2022, zaaknr. 
2022206348)

•  Knibbelweg naast 26a in Zevenhuizen: het 
bouwen van een woning (16-08-2022, zaaknr. 
2022205293) 

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreid)

Moerkapelle
•  Windvaan 8 in Moerkapelle: het brandveilig 

gebruik van een tijdelijke lesruimte  
(11-01-2022, zaaknr. 2022012511)

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

Moordrecht
•  Bijenkorf 31 in Moordrecht: het realiseren van 

een vlonder in de achtertuin van de woning 
(23-08-2022, zaaknr. 2022146922) 

•  Boerderijlaan 3 in Moordrecht: het plaatsen 
van een brug (18-08-2022, zaaknr. 
2022123858) 

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

het plaatsen van een dakopbouw (19-08-2022, 
zaaknr. 2022135179)

•  Korstmos 11 in Nieuwerkerk aan den IJssel: 
het plaatsen van een dakopbouw (16-08-2022, 
zaaknr. 2022120351)

•  Tinbergenpad 7 in Nieuwerkerk aan den IJssel: 
het realiseren van een dakopbouw  
(17-08-2022, zaaknr. 2022126699)

Zevenhuizen
•  Noordeinde 57 in Zevenhuizen: het verlengen 

van het tijdelijk gebruik van de kantoorruimte 
als escaperoom (23-08-2022, zaaknr. 
2022197937)

•  Noordeinde 71e in Zevenhuizen: het realiseren 
van een berging met terrasoverkapping 
(19-08-2022, zaaknr. 2022077942) 

•  Perkstraat 38 in Zevenhuizen: het plaatsen van 
een dakkapel in het voordakvlak van de woning 
(16-08-2022, zaaknr. 2022153879)

•  Tweemanspolder 6a 86 in Zevenhuizen: het 
vervangen van het tuinhuis (17-08-2022, 
zaaknr. 2022115698)

Verlenging beslistermijn
Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Groenendijk 241 in Nieuwerkerk aan den IJssel: 

het bouwen van een carport (18-08-2022, 
zaaknr. 2022163789)

Zevenhuizen
•  De Bonk 62 in Zevenhuizen: het herbouwen 

van een verbrande recreatiewoning  
(23-08-2022, zaaknr. 2022179380) 

•  Prinsentuin 24 in Zevenhuizen: het plaatsen 
van een uitbouw aan de woning (23-08-2022, 
zaaknr. 2022164173)

•  Middelweg nabij 4 ten behoeve van 2a in 
Zevenhuizen: het aanbrengen van een tijdelijke 
dam (22-08-2022, zaaknr. 2022121299)

Kennisgeving ontvangst aanvraag 
omgevingsvergunning Windvaan 8 in 
Moerkapelle

De ODMH) heeft op 11-1-2022 een aanvraag 
voor een omgevingsvergunning ontvangen. Dit 
betreft het brandveilig gebruik van een tijdelijke 
lesruimte ter plaatse van de Windvaan 8 in 
Moerkapelle. De aanvraag is geregistreerd onder 
kenmerk 2022012511. De aanvraag betreft:
•  brandveilig gebruik (brandveiligheid)
{Voor deze activiteit dient tevens een 
milieueffectrapport te worden opgesteld.}
Procedure
De aanvraag wordt behandeld volgens de 
uitgebreide procedure. Nadat de aanvraag is 
beoordeeld neemt de ODMH namens de gemeente 
Zuidplas een ontwerpbesluit. Dit gebeurt over 
het algemeen binnen acht weken na ontvangst 
van de aanvraag. Over het ontwerpbesluit kunt u 
zienswijzen naar voren brengen.
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 ODMH, via info@odmh.nl of  
tel: 088-54 50 000.

Kennisgeving besluit vaststellen 
maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit 
milieubeheer Van Hasseltweg 5 in 
Moerkapelle

Op 18-8-2022 heeft de ODMH namens de 
gemeente Zuidplas een ontheffing verleend om 
(gewijzigde) maatwerkvoorschriften vast te 
stellen.
De ontheffing heeft betrekking op het lozen van 
brijn ter plaatse van de Van Hasseltweg 5 in 
Moerkapelle. De procedure heeft het kenmerk 
2022206496.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het 
besluit en de daarbij behorende stukken kunnen 
op afspraak worden ingezien bij de gemeente 
Zuidplas. 
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een 
bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zuidplas. De termijn voor het indienen van een 
bezwaar start op 19 augustus 2022 en bedraagt 
6 weken. Het besluit blijft ook bij het indienen van 
een bezwaarschrift gewoon geldig.
Voorlopige voorziening 
Indien er een spoedeisend belang is kan de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Den 
Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, 
worden verzocht een voorlopige voorziening te 
treffen. 

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met Team Vergunningen milieu ODMH, via  
info@odmh.nl of tel: 088-54 50 000.

Kennisgeving aanvraag intrekken 
omgevingsvergunning Molenweg 4 in 
Zevenhuizen

De ODMH heeft op 23-8-2022 een aanvraag 
ontvangen om een omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets gedeeltelijk in te trekken.
Dit betreft verzoek tot intrekking 
omgevingsvergunning ter plaatse van de 
Molenweg 4 in Zevenhuizen. De aanvraag is 
geregistreerd onder kenmerk 2022211721.
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 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: 
•  JFP Vastgoedonderhoud B.V., Hoofdweg-Noord 

7g in Nieuwerkerk aan den IJssel: het oprichten 
van een schilder- en onderhoudsbedrijf

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

  
 

 06 51 96 46 99

Agenda programmacommissie 
Ruimte   

Datum: Dinsdag 6 september 2022
Starttijd: 20:00 uur
Locatie:  Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk 

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

Vergaderpunten
1. Stand van zaken gebiedspaspoort 
2. Keuzes en uitgangspunten inbreilocaties

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.

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. 

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.
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Zaterdag 3 september inzameldag 
kringloopgoederen    
Op zaterdag 3 september 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. 

Zuidplas Verbindt deelt bloemen uit 
op Burendag 
Wie van uw buren verdient een BuurtBloemetje? En waarom? 
Geef het door aan Zuidplas Verbindt van Stichting ZO! en wie 
weet kunt u uw buren fleurig verrassen op nationale burendag. 

Op zaterdag 24 september geeft Zuidplas 
Verbindt in totaal 1500 bloemen weg 
in alle dorpen van Zuidplas. Burendag 
is een landelijk initiatief waar ZO! graag 
aan meedoet. Want nog steeds hebben 
we liever een goede buur dan een verre 
vriend. Net zoals in 2020 wil Zuidplas 
Verbindt dat vieren door op 24 september 
bloemen uit te delen. 

Hoe gaat het in zijn werk?
U kunt voor maximaal tien personen  
1 bloem aanvragen. Aanmeldingen 
kunnen gedaan worden via 
www.stzo.nl/burendag. Een korte 
motivatie is verplicht bij de aanvraag. Wij 
zijn namelijk heel benieuwd waarom juist 
die personen of persoon een mooie bloem 
verdient. 

Aanmelden kan tot en met  
11 september, maar natuurlijk geldt ook 
nu weer: op = op! 
Als uw aanmelding is geslaagd ontvangt 
u een bevestigingsmail met de informatie 
over locatie en tijdstip per dorp voor het 
afhalen van de bloemen. Daarna kunt u 
zelf uw buren verrassen! 

Zuidplas Verbindt wordt uitgevoerd door 
ZO! en heeft een sterker, gezelliger en 
socialer Zuidplas als doel. We willen 
buurten versterken en inwoners aan 
elkaar verbinden. Dit doen we door aan 
te sluiten bij bestaande netwerken maar 
ook door regelmatig zelf activiteiten te 
organiseren. 
BuurtBloemetje is daar een goed 
voorbeeld van!

Kom langs tijdens het Doe Mee! 
Festival
Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) van Stichting ZO! organiseert op zaterdag 
10 september van 13:00 - 15:00 uur het Doe Mee! Festival. 
Dit vindt plaats op het plein bij het Hervormd Kerkelijk Centrum,  
J.A. Beijerinkstraat 53, in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Tijdens dit gratis festival voor alle 
leeftijden kun je kennismaken met 
ruim twintig organisaties uit Zuidplas 
en er is voor jong en oud van alles 
te doen. Zo kunnen kinderen zich 
gratis laten schminken en volwassen 
kunnen meedoen aan een Escaperoom 
laaggeletterdheid of kennismaken met 
reanimatie en levensreddend handelen. 

Kom dus gezellig langs bij het Doe Mee! 
Festival en ontdek wat organisaties jou te 
bieden hebben en waar jij je tijd, talent en 
energie vrijwillig kunt inzetten! 

Meer informatie is te vinden op 
www.stzo.nl/doemee

Afhalen nieuwe gemeentegids op 
centrale plekken vanaf maandag  
5 september 2022
Belangstellenden kunnen de gemeentegids Zuidplas op een aantal locaties afhalen. 
De nieuwe gids is net als andere jaren ook digitaal raadpleegbaar op  
www.zuidplas.nl. 

Afhaalpunten gemeentegids
De gidsen worden afgeleverd op de 
volgende locaties:

Moerkapelle
• Dorpshuis Op Moer, Raadhuisstraat 40 
• Plus Moerkapelle, Kerkplein 1 

Moordrecht
• Het Turfhuis/Bibliotheek,  

Oudersvrucht 5
• CJG Moordrecht, Prinses  

Beatrixlaan 15a 

Nieuwerkerk aan den IJssel
• Gemeentehuis van Zuidplas, 

Raadhuisplein 1
• Batavier/Bibliotheek, Batavierlaan 4
• ’t Blok, IJzermanpad 1
• CJG Nieuwerkerk, Raadhuisplein 35
• Sportstichting Zuidplas, Iersestraat 15
• Stichting ZO!, Meidoorn 1a

Oud Verlaat
• Wijkgebouw De Vierkap, Vlietkade 37
• Basisschool De Nessevliet, 

Wollefoppenweg 40

Zevenhuizen
• Apotheek, Dorpsstraat 91
• CJG Zevenhuizen, Dorpsstraat 75
• Dorpshuis Swanla/ Bibliotheek, Burg. 

Klinkhamerweg 84 d
• Hart van Holland, Noordelijke 

Dwarsweg 1 a  

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

1 oktober
5 november
3 december

10 september
J.A. Beijerinkstraat 53, Nieuwerkerk
13:00 - 15:00 uur

stzo.nl
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