
G E M E E N T E N I E U W S Week 1
Woensdag 4 januari 2022

Intrekken omgevingsvergunning op verzoek
Moerkapelle
• Willem-Alexanderplantsoen 1 in Moerkapelle: 

Verzoek registratie niet bestaande aanbouw 
verwijderen. Intrekken aanvraag (20-12-2022, 
zaaknr. 2022321923) 

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier)

Zevenhuizen
• Bredeweg in Zevenhuizen: het bouwen van een 

Centrale Dienst Gebouw (CDG) (21-12-2022, 
zaaknr. 2022323403)

• project ‘Aanleunwoningen’ nabij de Noordelijke 
Dwarsweg (kadastraal bekend als ZVH02, 
sectie E, nummer 2869) in Zevenhuizen: het 
bouwen van 40 appartementen (21-12-2022, 
zaaknr. 2022323533)

• project ‘Vierspanner’ nabij de Noordelijke 
Dwarsweg (kadastraal bekend als ZVH02, 
sectie E, nummer 2869) in Zevenhuizen: het 
bouwen van een appartementengebouw met 
20 huurappartementen (21-12-2022, zaaknr. 
2022323576)

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

Zevenhuizen
• Bierhoogtweg 17 in Zevenhuizen: het 

realiseren van een zonneweide (zonnepanelen)/
max10 jaar (23-12-2022, zaaknr. 
2022248336) 

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

Moerkapelle
• Middelweg 16a in Moerkapelle: het vervangen 

van pannendak door riet en keimen 
gevelmetselwerk (23-12-2022, zaaknr. 
2022297223)

Verlenging beslistermijn
Zevenhuizen
• Hertogenlaan 16 in Zevenhuizen: het realiseren 

van diverse houten vlonderconstructies in de 
tuin (16-12-2022, zaaknr. 2022271349) 

• Knibbelweg 26 in Zevenhuizen: het plaatsen 
van een tijdelijke woonunit tbv bouw woning 
(20-12-2022, zaaknr. 2022274518)

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:
• Forest & Steed, Steenbakkerij 60g in 

Nieuwerkerk aan den IJssel: het starten van 
het hobbymatig knutselen aan motoren 

• Hadro Techniek B.V., Zuidbaan 351 in 
Moordrecht: het starten van een instrumenten 
productiebedrijf in meet- en regeltechniek

• HBM Machines B.V., Grote Esch 1010 in 
Moordrecht: het veranderen van het bedrijf 
door het plaatsen van de gasfl essenopslag op 
het buitenterrein  

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

Voorbereidingsbesluit Middengebied-
Zuidplaspolder 2023

Burgemeester en wethouders van Zuidplas 
maken op grond van artikel 3.7 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad 
in zijn vergadering van 20 december 2022 
heeft verklaard een of meerdere (Chw-)
bestemmingsplannen en/of wijzigingen van het 
omgevingsplan worden voorbereid voor gronden 
in het Middengebied van de Zuidplaspolder, 
zoals nader is aangegeven in het betreffende 
besluit en op de bijbehorende tekening. Het 
voorbereidingsbesluit treedt op 5 januari 2023 in 
werking en heeft een werkingsduur van één jaar.
Ter inzage
Bovengenoemd besluit ligt vanaf 5 januari 
2023 voor eenieder ter inzage in het KCC, 
Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den 
IJssel. Het voorbereidingsbesluit is digitaal te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (ID 
in: NL.IMRO.1892.VbMiddengebiedZpl2-Va01). 
Op www.zuidplas.nl is het voorbereidingsbesluit 
tevens als pdf-bestand in te zien onder het kopje 
In Zuidplas > Bouwen > Bestemmingsplannen 
> Bestemmingsplannen in voorbereiding > 
Zuidplas > Voorbereidingsbesluit Middengebied- 
Zuidplaspolder 2023.
Rechtsbescherming
Tegen het voorbereidingsbesluit is geen bezwaar 
en beroep mogelijk.

Toelichting op het voorbereidings -
besluit voor het Middengebied

Waarom neemt de gemeente een 
voorbereidingsbesluit?
Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van 
de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor 
een bepaald gebied of een bepaalde plek wordt 
voorbereid. In aansluiting op de vaststelling van 
het Masterplan Middengebied in mei 2021 door 
de gemeenteraad nam zij op 19 mei 2022 een 
voorbereidingsbesluit aan voor het Middengebied 
Zuidplaspolder. Deze loopt t/m 18 mei 2023.
Er is tijd nodig om een bestemmingsplan 
te maken. Om te voorkomen dat er vóór 
het nieuwe bestemmingsplan gereed is 
ontwikkelingen plaatsvinden die nog wél in 
de huidige regels passen, maar niet bij de 
toekomstige ambitie aansluiten, heeft de 
gemeenteraad op 20 december 2022 het 
voorbereidingsbesluit opnieuw genomen. 
Hiermee worden alle initiatieven voor het 
bouwen ‘automatisch’ aangehouden. Dat houdt 
in dat een aanvraag wel binnenkomt, maar dat 
deze in de ‘wachtstand’ komt. Na het verlopen 
van het voorbereidingsbesluit zal de gemeente 
een beslissing nemen op de, in een bepaalde 
periode, ingediende vergunningen. Dit nieuwe 
voorbereidingsbesluit treedt op 5 januari 2023 in 
werking.
Vergunningen die aangevraagd zijn t/m 4 januari 
2023 vallen onder het oude voorbereidingsbesluit 
en deze worden vanaf 18 mei 2023 in 
behandeling genomen. Vergunningen die 
binnenkomen vanaf 5 januari 2023 vallen onder 
het nieuwe voorbereidingsbesluit en worden 
vanaf 4 januari 2024 in behandeling genomen.
Een voorbereidingsbesluit geldt in principe 
voor 1 jaar. Als binnen deze periode een 
nieuw (ontwerp-)bestemmingsplan voor dit 
gebied ter inzage wordt gelegd, blijft het 
voorbereidingsbesluit gelden tot het moment 
waarop het bestemmingsplan ter voorbereiding 
waarvan het besluit is genomen, in werking 
treedt.

Rectifi catie publicatie: Gewijzigd vastgesteld 
bestemmingsplan “Moerkapelle-Oost, fase 4”

Rectifi catie 
Deze publicatie is een rectifi catie van de 
eerdere bekendmaking van 28 december 
2022, beschikbaar via Gemeenteblad 2022, 
574344, wegens inhoudelijke onjuistheden in de 
publicatietekst. 
De tekst omtrent de Crisis- en Herstelwet is 
in voorliggende publicatietekst aangepast. De 
verdere publicatietekst en de achterliggende 
stukken zijn ongewijzigd gebleven. 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zuidplas geven er, op grond van artikel 3.8, lid 3 
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kennis van, 
dat de gemeenteraad bij besluit van 20 december 
2022 het bestemmingsplan “Moerkapelle-Oost, 
fase 4” gewijzigd heeft vastgesteld. 
Ligging van het plangebied
Het plangebied is gelegen direct ten oosten 
van de bestaande scholen aan de Windvaan in 
Moerkapelle-Oost. Het betreft het gebied tussen 
de Koningsspil, de Sportweg en de Windvaan. 
Inhoud van het plan
Het plan biedt het planologisch-juridisch kader 
voor de realisatie van een school in combinatie 
met maximaal 31 woningen en de realisatie van 
een voetbalveld.
Crisis- en herstelwet
Op het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet 
van toepassing. Dat betekent dat onder meer 
bijzondere procedurele bepalingen van toepassing 
zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. De 
Crisis- en herstelwet is te raadplegen op wetten.
overheid.nl.
Ter inzage
Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan 
met de daarbij behorende verbeelding en bijlagen 
ligt met ingang van donderdag 29 december 
2022 gedurende zes weken ter inzage in het 
Klantcontactcentrum van de gemeente Zuidplas, 
Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel. 
Tegen betaling van leges kan een afschrift 
verstrekt worden van de ter inzage gelegde 
stukken. De stukken zijn in deze periode digitaal 
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (vul 
bij ID in: NL.IMRO.1892.BPMkpOostfase4-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 > Moerkapelle > Moerkapelle-Oost, 
fase 4 
Beroep
Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebben-
den die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen 
het ontwerpbestemmingsplan beroep instellen 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Indien u niet in de gelegenheid bent geweest 
om zienswijzen tegen dit bestemmingsplan in te 
dienen en u kunt niet aantonen dat u daartoe 
door omstandigheden niet in staat bent geweest, 
dan kunt u slechts beroep aantekenen tegen de 
gewijzigde onderdelen van het bestemmingsplan. 
Als u beroep instelt, kunt u verzoeken om een 
voorlopige voorziening. Dit verzoek richt u 
aan de voorzieningenrechter van voornoemde 
afdeling. Voor het in behandeling nemen van een 
beroepschrift is griffi erecht verschuldigd. 
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking met ingang 
van de dag na die waarop de beroepstermijn 
afl oopt, tenzij toepassing wordt gegeven aan 
artikel 3.8 lid 6 Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
of wanneer om een voorlopige voorziening wordt 
verzocht.

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 10 januari 2023
Starttijd: 19:30 uur
Locatie: Raadhuisplein 1 te 
Nieuwerkerk aan den IJssel én online 
via www.zuidplas.nl te volgen  

Vergaderpunten: 
1. Rv Gebiedspaspoort Zevenhuizen
2. Rv Gewijzigd vaststellen 

bestemmingsplan “Buisleiding RoCa, 
Zuidplas”

De vergadering zal na schorsing in 
beslotenheid voortgezet worden

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 griffi e, 
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 
geweigerd, is bezwaar maken mogelijk. 

Inspraak ontwerp Huisvestingsverordening 
Gemeente Zuidplas 2023

Burgermeester en wethouders maken bekend dat 
zij het ontwerp van de Huisvestingsverordening 
Gemeente Zuidplas 2023 vrij geven voor inspraak 
gedurende een periode van zes weken van 5 
januari 2023 tot en met 15 februari 2023. 
De ontwerp Huisvestingsverordening Gemeente 
Zuidplas 2023 inclusief toelichting en bijlagen 
zijn te raadplegen via www.zuidplas.nl en 
www.overheid.nl. 
Gedurende de inspraakperiode kan iedereen 
een zienswijze op het ontwerp indienen. Uw 
zienswijze kunt u sturen aan het college van B&W 
van de gemeente Zuidplas, Postbus 100, 2910 
AC Nieuwerkerk aan den IJssel, onder vermelding 
van “zienswijze ontwerp Huisvestingsverordening 
Gemeente Zuidplas 2023”. Voor het mondeling 
indienen van uw zienswijze kunt u een afspraak 
maken. Meer informatie over het indienen 
van uw zienswijze en het vervolg vindt u op 
www.zuidplas.nl.
Meer informatie
Meer informatie kunt u verkrijgen via tel: 0180 – 
330300 of per e-mail via s.tjon@zuidplas.nl. 
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Besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 20 december 2022

1.  Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 
Moerkapelle-Oost, fase 4 
De raad heeft, met inachtneming 
van de moties integraal betrekken en 
parkeerevaluatie, unaniem besloten de 
Nota van Beantwoording Zienswijzen 
(en Wijziging) van het bestemmingsplan 
‘Moerkapelle-Oost, fase 4’  vast te stellen 
en het bestemmingsplan ‘Moerkapelle-Oost, 
fase 4’ inclusief bijlagen gewijzigd vast te 
stellen.
2. Nota’s Risicomanagement 
De raad heeft unaniem besloten de “Nota 
risicomanagement gemeente Zuidplas 2023” 
vast te stellen; de “Nota risicomanagement 
gemeente Zuidplas 2014” in te trekken en de 
“Nota risicomanagement Grondbedrijf 2023” 
vast te stellen. Hierbij is het amendement 
Weerstandsratio aangenomen. 
3. Gestegen energiekosten 
maatschappelijke voorzieningen 
De raad heeft unaniem besloten om 
een noodfonds voor maatschappelijke 
organisaties in te stellen en het college 
dit te laten uitwerken middels een 
uitvoeringsregeling met daarin verschillende 
randvoorwaarden; een budget beschikbaar 
te stellen van maximaal € 550.000, 
waarvan € 500.000 wordt gebruikt 
voor het gemeentelijk noodfonds voor 
maatschappelijke instellingen en € 50.000 
komt ten bate van de uitvoering van 
het noodfonds en dit te dekken t.l.v. de 
algemene reserve vrij besteedbaar en in 
te stemmen met de begrotingswijziging 
‘noodfonds energiekosten’. Hierbij is 
het amendement voorzieningen met 
maatschappelijke functie en infonota 
aangenomen en zijn de volgende 
beslispunten aan het besluit toegevoegd: Het 

overschot van de door het Rijk vrijgemaakte 
middelen voor ‘voorzieningen met een 
maatschappelijke functie’. Deze rijks injectie 
ook als zodanig te labelen en wanneer deze 
middelen zijn toegekend de gemeenteraad 
middels een informatienota te informeren 
wat het bedrag is en het stappenplan hoe 
deze middelen ingezet gaan worden.
4. Raadsvoorstel en raadsbesluit OZB en 
RZB 2023 
De raad heeft unaniem besloten de 
berekening van de tarieven van de 
onroerende-zaakbelastingen plaats 
te laten vinden volgens de door de 
raad in de vergadering van 7 juli 2015 
vastgestelde variant B en de door de VNG 
voorgestelde wijzigingen en aanbevelingen 
in de modelverordeningen onroerende en 
roerende-zaakbelastingen over te nemen in 
de verordeningen onroerende- en roerende 
zaakbelastingen. Hierbij is het amendement 
OZB stijgt met CPI aangenomen en is 
het volgende beslispunt aan het besluit 
toegevoegd: het verschil tussen de 
daadwerkelijke indexatie 2023 van 4,0% en 
de CPI-index 2023 van 2,4% te corrigeren 
op de te hanteren grondslag waarover de 
index van 2024 wordt toegepast, zodat in de 
volgende begroting er over 2023 per saldo 
2,4% geïndexeerd is.
5. Lokale Inclusie Agenda 
De raad heeft unaniem besloten in te 
stemmen met het vaststellen van de Lokale 
Inclusie Agenda. Hierbij is het amendement 
uitgangspunt en infonota aangenomen. 
De volgende beslispunten zijn toegevoegd 
aan het besluit toegevoegd: Deze Lokale 
Inclusie Agenda als uitgangspunt te nemen 
voor een prioritering van de nieuwe acties 
en maatregelen, en nadrukkelijk voor de 

genoemde wensen. Voor deze prioritering 
een beeld van de huidige situatie in Zuidplas 
qua inclusie, uitsluiting en discriminatie 
en daaruit voortkomende ambities als 
uitgangspunt te nemen. Dit in samenspraak 
met de raad, bij voorkeur in de PC 
Samenleving en in het najaar 2023 een 
informatienota te sturen met een stand van 
zaken rondom de inclusieagenda inclusief 
de gestelde prioriteiten en inclusief de mate 
waarin het gelukt is om inclusie integraal 
onderdeel van het beleid te maken. 
6. Nota reserves en voorzieningen 2023 
De raad heeft unaniem besloten om de nota 
reserves en voorzieningen 2023 vast te 
stellen en de Nota reserves en voorzieningen 
2014 in te trekken. 
7. Financiële verordening 2023 
De raad heeft unaniem besloten de 
Financiële verordening gemeente Zuidplas 
2023 vast te stellen en de Financiële 
verordening gemeente Zuidplas 2017 in te 
trekken.
8. Budgetoverheveling 2022-2023 en 
rechtmatigheid investeringsplan 
De raad heeft unaniem besloten in te 
stemmen met de activiteiten die in 
aanmerking komen voor budgetoverheveling 
en in 2022 een bedrag van € 1.869.000 te 
storten in de algemene reserve, en in 2023 
een bedrag van € 1.869.000 te onttrekken 
uit de algemene reserve om weer toe te 
voegen aan de exploitatiebudgetten. 
9. Ondernemingsplan Promen 2023 
De raad heeft unaniem besloten 
geen zienswijze in te dienen op het 
Ondernemingsplan Promen 2023 en 
bijgesloten reactiebrief, waarbij Promen 
wordt medegedeeld dat er geen zienswijze 
wordt ingediend, te versturen aan Promen.

10. Bekrachtigen geheimhouding 
R22.000094 
De raad heeft unaniem besloten de door het 
college van burgemeester en wethouders 
aan de gemeenteraad opgelegde verplichting 
tot geheimhouding ingevolge artikel 25, lid 
2 van de Gemeentewet met betrekking tot 
R22.000094 met bijlagen A22.002323 en 
Z22.002576, op grond van artikel 25, lid 3 
van de Gemeentewet te bekrachtigen. De 
geheimhouding komt te vervallen op de dag 
dat het voorstel in werking treedt.
11. Bekrachtigen geheimhouding 
Z22.002580 
De raad heeft unaniem besloten de 
door het college van burgmeester en 
wethouders opgelegde geheimhouding op 
de memo Z22.002580 te bekrachtigen. De 
geheimhouding duurt voort tot of vervalt 
per het moment waarop voor de gemeente 
voldoende zekerheid bestaat omtrent de 
uitkomsten van de onderhandelingen met 
de betreffende externe partij, maar uiterlijk 
op het moment dat de overeenkomst(en) 
zijn gesloten althans de onderhandelingen 
zonder resultaat zijn beëindigd.
12. Benoeming voorzitter rekenkamer 
De raad heeft besloten de heer Boudewijn 
Steur, wonend in Pijnacker, met ingang van  
1 januari 2023 te benoemen als voorzitter 
van de Groene Hart Rekenkamer voor de 
periode van 4 jaar.
13. Lijst Ingekomen stukken 
De raad heeft unaniem het voorstel voor 
de afdoening van de lijst van ingekomen 
stukken vastgesteld. Met betrekking tot de 
inhoud van de geheime stukken die aan 
de raad is voorgelegd, is geheimhouding 
opgelegd en bekrachtigd conform art. 25 
Gemeentewet.

Raad Er Op Uit: Aan de praat met de 
raad op 13 januari 2023
In alle mooie dorpen van Zuidplas wil de gemeenteraad van Zuidplas haar inwoners
een gelukkig nieuwjaar wensen en met u in gesprek gaan. Thema voor de 
gesprekken is: Positief vooruit!
 
Datum: 13 januari 2023 

Vanaf 17:00 uur tot 19:30 uur op de 
volgende locaties: 
Nieuwerkerk – Bij de Reigerhof 
Zevenhuizen – Bij de Jumbo 

Moerkapelle - Op het plein bij de  
kerk en de Plus 
Moordrecht – De Smidse

Graag ontmoet de raad van Zuidplas u 
daar! Tot ziens op 13 januari 2023!

Loop in bij Stichting Zo!
Iedereen wil prettig kunnen leven en meedoen in de samenleving. Soms lukt dat 
niet of niet helemaal en heb je advies of ondersteuning nodig. Stichting ZO! kan je 
hierbij helpen. Loop vanaf 9 januari eens binnen bij onze volwassenwerkers op de 
onderstaande locaties en tijden.

Zevenhuizen
Dorpsstraat 156 (Hervormd Centrum)
Donderdagmiddag 12.30 uur tot 15.30 
uur (Ook inloop Postkamer)
Moordrecht 
Pr. Beatrixstraat 15a 
(De Kraal, CJG gebouw)
Vrijdagochtend 9.00 uur tot 12.00 uur
(Ook inloop postkamer)
Moerkapelle
Dorpshuis Op Moer, Raadhuisstraat 40 
Dinsdagochtend 9.00 uur tot 12.00 uur
Nieuwerkerk aan den IJssel
De Meidoorn 1a 
Dinsdagochtend 9.00 uur tot 12.00 uur

Kijk voor overige inloopmogelijkheden van 
Stichting ZO! in de dorpen van Zuidplas op 
www.stzo.nl. 
Hier vind je onder andere meer 
informatie over de Postkamer (hulp bij je 
administratie, vragen over geldzaken, etc), 
koffieochtenden/inloop voor verschillende 
doelgroepen en de verhalengroepen van  
het ouderenadvies ZO!. 

Zaterdag 7 januari inzameldag kringloopgoederen 
Op zaterdag 7 januari 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. 
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De smaak van Zevenhuizen:  
de laatste check!
De afgelopen maanden is de gemeente Zuidplas samen met inwoners, ondernemers 
en andere betrokkenen bezig geweest om het gebiedspaspoort van Zevenhuizen, 
waar ook buurtschap Oud Verlaat onder valt, op te stellen. 

In het gebiedspaspoort geven we antwoord op belangrijke vragen over de toekomst van 
het dorp. Samen gingen we op zoek naar de smaak van Zevenhuizen en Oud Verlaat. 
Meer informatie hierover vindt u in het participatielogboek op www.maakzuidplas.nl/
gebiedspaspoortzevenhuizen. 

Het gebiedspaspoort is opgesteld
Het gebiedspaspoort is te vinden op www.zuidplas.nl/gebiedspaspoorten/zevenhuizen. 
In februari 2023 wordt het gebiedspaspoort Zevenhuizen aangeboden aan de raad. 
Daarvoor willen we graag nog een laatste check doen om te zien of u zich herkent in de 
belangrijkste punten en conclusies. 

Scan de QR-code of reageer via https://nl.surveymonkey.com/r/gebiedspas poort-
zevenhuizen op de vragen over het gebiedspaspoort. Het invullen van de vragenlijst 
duurt ongeveer 5 minuten en kan tot en met 12 januari. Het is niet nodig om het 
gebiedspaspoort van tevoren door te lezen.


