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Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier)

Moerkapelle
•  Bredeweg 34 in Moerkapelle: het verhogen 

van de daknok met een rietkap en het 
renoveren van de gevels (22-09-2022, zaaknr. 
2022239725) 

Moordrecht
•  Nicolaas Beetslaan 33 in Moordrecht: het 

uitbreiden van de berging (21-09-2022, 
zaaknr. 2022239231)

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Kerklaan 3 in Nieuwerkerk aan den IJssel: het 

gedeelte inrichten van een koffiehoek in de 
winkel (22-09-2022, zaaknr. 2022240393) 

•  Kleinpolderlaan 39 in Nieuwerkerk aan den 
IJssel: het plaatsen van een dakkapel in het 
voordakvlak en het achterdakvlak  
(23-09-2022, zaaknr. 2022241752)

•  Lelieveld 1c in Nieuwerkerk aan den IJssel: het 
plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak 
van de woning (22-09-2022, zaaknr. 
2022240520)

Zevenhuizen
•  Noordeinde 51 a in Zevenhuizen: het tijdelijk 

stallen van boten (23-09-2022, zaaknr. 
2022241333) 

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

Zevenhuizen
•  Hennipdreef 8 in Zevenhuizen: het plaatsen 

van zonnepanelen (23-09-2022, zaaknr. 
2022218970) 

•  Knibbelweg 9 a in Zevenhuizen: het plaatsen 
van 42 zonnepanelen op talud (23-09-2022, 
zaaknr. 2022194271) 

•  Knibbelweg 9 h in Zevenhuizen: het plaatsen 
van zonnepanelen (23-09-2022, zaaknr. 
2022202699)

Kennisgeving vaststellen Legesverordening 
Recreatieschap Rottemeren 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zuidplas maken bekend dat de gemeenteraad de 
Legesverordening Recreatieschap Rottemeren 
2022 heeft vastgesteld. 
De Legesverordening Recreatieschap Rottemeren 
2022 treedt in werking op de dag volgend op deze 
bekendmaking. De legesverordening is digitaal te 
raadplegen via www.overheid.nl. 
Het is niet mogelijk om in beroep te gaan tegen 
vaststelling en inwerkingtreding van deze 
verordening omdat de strekking ervan van 
algemene aard is.  

Kennisgeving vaststellen wijziging van 
de Gebiedsverordening Recreatieschap 
Rottemeren 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zuidplas maken bekend dat de gemeenteraad 
de wijziging van de Gebiedsverordening 
Recreatieschap Rottemeren 2018 heeft 
vastgesteld. 
De wijziging van de Gebiedsverordening 
Recreatieschap Rottemeren 2018 treedt 
in werking op de dag volgend op deze 
bekendmaking. De gebiedsverordening  is digitaal 
te raadplegen via www.overheid.nl. 
Het is niet mogelijk om in beroep te gaan tegen 
vaststelling en inwerkingtreding van deze 
verordening omdat de strekking ervan van 
algemene aard is.  

Kennisgeving beleidsregel en 
-bodemkwaliteitskaart PFAS

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zuidplas maken bekend dat de gemeenteraad de 
beleidsregel en bodemkwaliteitskaart PFAS heeft 
vastgesteld. 
PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. 
Dit zijn chemische stoffen die worden gebruikt 
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 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 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. 

Energietoeslag voor huishoudens 
met laag inkomen
De prijzen van energie zijn flink gestegen. Met een laag inkomen kan het moeilijk 
zijn om de energierekening iedere maand te betalen. De regering heeft de 
belasting op energie al verlaagd. Om mensen met een laag inkomen nog meer te 
helpen kan je de energietoeslag aanvragen. 

Energietoeslag
De energietoeslag is een bedrag van 
€ 1.300 netto. Huishoudens met een 
lager inkomen kunnen de energietoeslag 
tot en met 30 juni 2023 aanvragen op 
ijsselgemeenten.nl/energietoeslag. Op 
deze site staan ook de voorwaarden om 
deze toeslag te kunnen aanvragen.

Extra € 500,-
Door de stijgende energieprijzen hebben 
meer mensen moeite met het betalen 
van hun energierekening. Daarom 
heeft het Rijk besloten energietoeslag 
te betalen aan mensen met een lager 
inkomen. Eerst was dat € 800,-. Dat is 
nu verhoogd naar € 1.300,-. 
Wie al € 800,- energietoeslag heeft 
gekregen, heeft nu ook recht op de extra 
€ 500,-. 
Deze mensen krijgen dit bedrag 
binnenkort op hun rekening.  

Daar hoeven ze niets voor te doen.
Een nieuwe aanvraag is niet nodig.

Nog aanvragen
Wethouder Jan Willem Schuurman: 
“Maar nog niet iedereen met recht 
op de energietoeslag heeft deze ook 
aangevraagd. Ik raad iedereen aan: 
kijk op www.ijsselgemeenten.nl/
energietoeslag of je er recht op hebt en 
vraag de toeslag aan. Dat kan ook als 
je nog geen hoge rekening hebt. Zet het 
geld dan opzij voor later. 
En heb je er zelf geen recht op? 
Kijk dan of mensen in je omgeving er 
recht op hebben. Misschien hebben zij 
hulp nodig bij het aanvragen.”

Besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 27 september 2022

1. Toelating en beëdiging nieuwraadslid 
(R22.000064)
De raad heeft besloten de in het  
raadsbesluit genoemde persoon,  
mevrouw M.F. (Melissa) Luijt die benoemd 
is tot lid van de gemeenteraad van Zuidplas 
toe te laten als lid van de gemeenteraad van 
Zuidplas.

2. Benoeming en beëdiging fractie-adviseur 
(R22.000075)
De raad heeft besloten de heer  
D. (Dirk) Alblas te benoemen als 
fractieadviseur van de ChristenUnie/SGP.

3. Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio 
Hollands Midden 2023-2026 (R22.000071)
De raad heeft unaniem besloten in stemmen 
met de prioritering vanuit het Regionaal 
Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 
2023-2026, waarbij vooral gericht wordt op 
de genoemde aanjagers: hyperconnectiviteit, 
energietransitie, klimaatverandering 
en verdichting; en het bestuur van de 
veiligheidsregio Hollands Midden hierover te 
informeren middels bijgevoegde reactiebrief.

4. Rapport Woo Rekenkamer Groene Hart 
(R22.000070)
De raad heeft met in achtneming van het 
amendement Beslispunt 1 en 2, unaniem 
besloten over de verantwoording van de 
uitvoering van de WOO, waaronder de 
digitale informatiehuishouding, in relatie tot 
de beleidsvoornemens voor de uitvoering 
van de WOO, jaarlijks de raad te informeren 
en scenario’s uit te werken met wat er 
mogelijk is om de WOO verzoeken binnen de 
voorgeschreven termijn te beslissen, inclusief 
de financiële consequenties hiervan. De 
voorgeschreven wettelijke termijn blijft het 
uitgangspunt.

5. Legesverordening en wijziging gebieds-
verordening Recreatieschap Rottemeren 
(R22.000013)
De raad heeft unaniem besloten de 
‘Legesverordening voor het recreatiegebied 
Rottemeren 2022’ en de wijziging van 
de ‘Gebiedsverordening Recreatieschap 
Rottemeren 2018’ vast te stellen.

6. Vaststellen beleidsregel en aanvullende 
bodemkwaliteitskaart voor PFAS 
(R22.000057)
De raad heeft unaniem besloten de beleids-
regel en aanvullende bodemkwaliteitskaart 
PFAS vast te stellen en de bekendmaking van 
deze beleidsregel op de daartoe gebruikelijke 
wijze te publiceren.

7. Benoeming lid auditcommissie 
(R22.000074)
De raad heeft besloten voor de auditcommissie 
als lid te benoemen de heer M.H. Bode.

8. Bekrachtiging geheimhouding 
grondeigenarenkaart (R22.000063)
De raad heeft unaniem besloten de door 
het college van burgmeester en wethouders 
opgelegde geheimhouding van de grond-
eigenarenkaart van het Middengebied 
Z22.001295 te bekrachtigen. De geheim-
houding duurt voort tot of vervalt per 
het moment waarop voor de gemeente 
voldoende zekerheid bestaat omtrent de 
voorgenomen verwerving van de percelen met 
Voorkeursrecht in het Middengebied, maar 
uiterlijk op het moment dat de overeenkom-
sten zijn gesloten althans de onderhandelingen 
zonder resultaat zijn beëindigd.

9. Bekrachtiging Geheimhouding 
informatienota Z22.000451 
De door het college van burgemeester en 
wethouders opgelegde geheimhouding op de 
informatienota Z22.000451 met bijlagen, 
A22.001728, A22.001361, A22.001602, 
A22.001603 en bijlage A22.001604 te 
bekrachtigen.

10. Motie GFT-containers bereikbaar
De raad heeft met meerderheid van stemmen 
de motie GFT-containers bereikbaar 
verworpen. 

11. Lijst ingekomen Stukken (Z22.001805)
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. 

in bijvoorbeeld regenjassen, blusschuim en als 
antiaanbaklaag in pannen.
Het beleid beschrijft de voorwaarden die gelden 
bij grondverzet en toepassing van PFAS houdende 
grond binnen de gemeente Zuidplas en binnen de 
regio Midden-Holland. Voor toepassing van grond 
afkomstig van locaties binnen de regio gelden 
andere regels dan voor grond van buiten de regio. 
De beleidsregel en bodemkwaliteitskaart PFAS 
zijn een aanvulling op de Nota Bodembeheer 
2016-2021, waarin het beleid voor andere 
verontreinigende stoffen dan PFAS is vastgelegd.
De beleidsregel en bodemkwaliteitskaart voor 
PFAS treedt in werking op de dag volgend op 
deze bekendmaking. De beleidsregel is digitaal te 
raadplegen via www.overheid.nl en www.odmh.nl. 
Het is niet mogelijk om in beroep te gaan tegen 
vaststelling en inwerkingtreding van deze 
beleidsregel omdat de strekking ervan van 
algemene aard is.  
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Lintje aanvragen? Start op tijd!
Kent u iemand in uw omgeving die zich al vele jaren inzet voor anderen?  Voor een 
vereniging, stichting, vrijwilligersorganisatie kerk of voor een goed doel? Het gaat 
om personen die bijzondere verdiensten verrichten voor de samenleving, vaak in 
bescheidenheid en zonder eigenbelang. Vraag dan een Koninklijke onderscheiding aan.  
Start op tijd, want er komt aardig wat bij kijken. 
De aanvragen voor Lintjesregen 2024 kunt u al vanaf februari 2023 tot 1 juli 2023 
indienen.

Wanneer komt iemand in aanmerking?
De voorgedragen persoon:
• is de afgelopen 25 jaar minimaal 15 jaar 

tot op heden vrijwillig actief
• is minimaal 6 uur per week actief
• verricht activiteiten/verdiensten die 

algemeen ervaren worden als relevant 
en nuttig voor de samenleving. Dat kan 
blijken uit de maatschappelijke uitstraling 
van de activiteiten op lokaal, regionaal of 
landelijk niveau.

• draagt een mate van 
verantwoordelijkheid. 

De gunfactor heeft duidelijk minder 
betekenis: hoe logisch een lintje ook mag 
lijken, het gaat er altijd om dat u een 
voorstel zo goed mogelijk onderbouwt, 
onder andere met ondersteuningsbrieven. 

Wie mag een voorstel indienen?
Iedereen in Nederland kan een ander 
voordragen voor een Koninklijke 

onderscheiding, of u nu familielid, vriend, 
collega of medevrijwilliger bent. U kunt dit 
doen voor elke gewenste kandidaat, ook 
voor Nederlanders die in het buitenland 
woonachtig zijn. U dient het voorstel in bij 
de burgemeester van de woonplaats waar 
de voorgedragen persoon woont. 

Hoe dient u een voorstel in?
Als u iemand wilt voordragen voor een 
Koninklijke onderscheiding kunt u dit 
online doen. U vindt op www.aanvraag.
koninklijkeonderscheidingen.nl het 
aanvraagformulier. Na het invullen van dit 
formulier ontvangt u een verificatiemail. 
Dan ontvangt u per e-mail een bevestiging 
dat het verzoek is gestuurd naar de 
woongemeente van de kandidaat. De 
kabinetsadviseur van de gemeente Zuidplas 

ontvangt tegelijkertijd ook een mail. Deze 
neemt dan contact met u op en bespreekt 
met u de aanvraagprocedure.

Nadere info?
Kijk voor alle informatie op www.zuidplas.nl/ 
koninklijke-onderscheiding-lintje of stuur 
een mailtje naar lintjes@zuidplas.nl. 

Meld je aan voor  het 
digitaal inwonerspanel
De gemeente is gestart met een campagne om nieuwe leden te 
werven voor het digitaal inwonerspanel. Een aantal keer per jaar 
ontvangen panelleden een vragenlijst over allerlei onderwerpen, 
zoals verkeer, dienstverlening, groen, buitenruimte, afval en 
maatschappelijke onderwerpen. Zo peilt de gemeente wat er 
leeft. De uitkomsten van de onderzoeken neemt de gemeente 
mee in de overwegingen voor het ontwikkelen of actualiseren 
van beleid.

Wethouder Frans Klovert is 
enthousiast over het panel en 
de werving van nieuwe leden.  

 “Het panel is de afgelopen 
jaren succesvol ingezet. Het 
is een mooie manier om 
inwoners van Zuidplas digitaal 
te betrekken bij beleid en hun 
mening te peilen over actuele 
onderwerpen. Iedereen kan 
eraan meedoen, jong en oud. En 
het kost weinig tijd! We hopen 
door deze campagne het aantal 
leden flink uit te breiden en ook 
jongeren te bereiken. Meld je 
aan, want Iedere mening telt!”

Vrijblijvende deelname
Ieder panellid is geheel vrij 
om deel te nemen aan de 
onderzoeken. Dit kan volledig 

anoniem. Op www.zuidplas.nl 
worden de resultaten van ieder 
panelonderzoek gepubliceerd. 
Het bureau DUO Market 
Research verzorgt voor de 
gemeente de vragenlijsten via 
internet.

Aanmelden?
Stuur een e-mail 
naar: panelzuidplas@
duomarketresearch.nl onder 
vermelding van ‘gemeente 
Zuidplas. U ontvangt dan 
inloggegevens om lid te worden. 
Meer informatie over het 
digitaal inwonerspanel? Ga 
naar www.maakzuidplas.nl/
inwonerspanel. 


