G E M E E N T E N I E U W S
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.

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)
Moordrecht
• Meester Lallemanstraat 33 in Moordrecht: het
verlengen van het bestaande dakvlak en het
plaatsen van dakkapel (26-08-2022, zaaknr.
2022216641)
Nieuwerkerk aan den IJssel
• 2e Tochtweg 98 in Nieuwerkerk aan den IJssel:
het plaatsen van een gastank met verdamper
(26-08-2022, zaaknr. 2022216238)
• Rossinipad 9 in Nieuwerkerk aan den IJssel:
het plaatsen van een dakkapel in het voor- en
achterdakvlak van de woning (23-08-2022,
zaaknr. 2022211429)
Zevenhuizen
• Hennipdreef 8 in Zevenhuizen: het plaatsen
van zonnepanelen (30-08-2022, zaaknr.
2022218970)
• Zuideinde 17 b in Zevenhuizen: het plaatsen
van een hekwerk aan de voorzijde
(26-08-2022, zaaknr. 2022216765)
Verleende bouw-, sloop-, ligplaats- en
omgevingsvergunningen (regulier)
Moordrecht
• Derde Tochtweg 11 in Nieuwerkerk aan den
IJssel: het plaatsen van 4 dakkapellen op de
woning (29-08-2022, zaaknr. 2022169846)
Nieuwerkerk aan den IJssel
• Kleinpolderlaan 37 in Nieuwerkerk aan den
IJssel: het plaatsen van een dakkapel in het
achterdakvlak van de woning (23-08-2022,
zaaknr. 2022208481)
• Rossinipad 9 in Nieuwerkerk aan den IJssel:
het plaatsen van een dakkapel in het voor- en
achterdakvlak van de woning (29-08-2022,
zaaknr. 2022211429)
• ‘s-Gravenweg 42 in Nieuwerkerk aan den
IJssel: het bouwen van een woning
(29-08-2022, zaaknr. 2022119714)
Zevenhuizen
• Bredeweg 158a (ZVH02 G2895) in
Zevenhuizen: het realiseren van een
transformatorgebouw en een schakelgebouw
(30-08-2022, zaaknr. 2022192092)
Verlenging beslistermijn
Zevenhuizen
• Knibbelweg tussen 28a en 30 in Zevenhuizen:
het bouwen van een woning en het
realiseren van een inrit (29-08-2022, zaaknr.
2022137734)
Voornemen voorbereiding bestemmingsplan
“Buisleiding RoCa”, te Zuidplas
Burgemeester en wethouders geven er op grond
van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) kennis van, dat zij het voornemen hebben
om een bestemmingsplan voor te bereiden voor
de aanleg van een hoogcalorische gasleiding.
Ligging van het plangebied
Het tracé van de nieuwe gasleiding loopt van de
afsluiterlocatie aan de Zuidelijke Dwarsweg in
Moordrecht ten oosten van de Vierde Tocht -in
de daartoe beoogde leidingenstrook- richting de
rijksweg A20. Het tracé volgt vervolgens de A20
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in westelijke richting naar de gemeente Capelle
aan den IJssel en eindigt bij de RoCa-centrale in
Rotterdam. De leiding loopt door de gemeenten
Zuidplas, Capelle aan den IJssel en Rotterdam.
Inhoud van het plan.
Het tracé wordt aangelegd in het kader van de
ombouw van delen van het gastransportnet
van laagcalorisch gas naar hoogcalorisch
gas. Het bestemmingsplan voorziet in de
aanleg van deze leiding en de borging van
een belemmeringenstrook van 5 meter aan
weerszijden van deze leiding.
Zienswijzen
Op dit moment worden geen stukken ter inzage
gelegd en is het nog niet mogelijk om zienswijzen
over het voornemen naar voren te brengen.
Zodra het plan gereed is om in ontwerp ter
inzage te leggen –naar verwachting op termijn
van enkele weken-, wordt dit gepubliceerd op
www.zuidplas.nl, in Hart van Holland en het
Gemeenteblad. U heeft dan de mogelijkheid om
zienswijzen in te dienen.
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:
• Stichting De Timmer Werkplaats Gouda,
Westbaan 350 unit nummer 7 in Moordrecht:
het oprichten van een timmerbedrijf
• Corrosion & Water-Control Shared Services
B.V., Zuidplasstraat 6 in Moerkapelle: het
veranderen van de inrichting door een
constructie- en elektrowerkplaats, een
houtzagerij en een magazijn
Tegen een melding op grond van artikel 8.40
van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar
indienen of beroep instellen.

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 Team Vergunningen milieu van de ODMH, via
info@odmh.nl of tel: 088-54 50 000.
Kennisgeving besluit vaststellen
maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit
milieubeheer Bredeweg 61 in Moerkapelle
Op 30-8-2022 heeft de ODMH namens de
gemeente Zuidplas een besluit genomen om
(gewijzigde) maatwerkvoorschriften vast te
stellen.
De voorschriften hebben betrekking op het
verlengen van het maatwerkbesluit voor het
lozen van brijn ter plaatse van de Bredeweg 61
in Moerkapelle. De procedure heeft het kenmerk
2022218591.
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
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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.

bezwaar start op 1 september 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 van de ODMH, via
info@odmh.nl of tel: 088-54 50 000.
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Bekendmaking Besluit lozen buiten
inrichtingen
Melding op grond van het Besluit lozen buiten
inrichtingen
Voor het plaatsen van kleine gesloten
bodemenergiesystemen buiten
interferentiegebieden of het lozen van
grondwater, hemelwater of afvalwater anders
dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet
altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan
met een melding van de activiteiten.
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende melding ontvangen:		
• Nathan Projects B.V., Hoogendijklaan 10 in
Nieuwerkerk aan den IJssel: het aanleggen van
een gesloten bodemenergiesysteem voor een
woning
Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of
1.10a van het Besluit lozen buiten inrichtingen
kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.
De stukken liggen niet ter inzage.
Kennisgeving ontvangst aanvraag
vrijstelling voorschriften Activiteitenbesluit
Milieubeheer Bredeweg 61 in Moerkapelle
De ODMH heeft op 30-8-2022 een aanvraag
om vrijstelling van voorschriften uit het
Activiteitenbesluit Milieubeheer ontvangen.
Dit betreft het verlengen van het
maatwerkvoorschrift om het lozen van brijn
toe te staan ter plaatse van de Bredeweg 61 in
Moerkapelle. De aanvraag is geregistreerd onder
kenmerk 2022218591.
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
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Stichting ZO! vanaf nu hele dag
telefonisch bereikbaar

Bouwplannen?
Doe de vergunningcheck op
www.omgevingsloket.nl

Stichting ZO! is per direct iedere werkdag van 8.30 uur tot 16.30 uur telefonisch
bereikbaar via 0180 – 310 050.
Mensen kunnen bellen met vragen of
zorgen over geldzaken, wonen, school,
(mantel)zorg, jeugdhulp, gezin/relatie of
ouder worden.
Daarnaast kunnen inwoners van Zuidplas
bij Stichting ZO! terecht voor alle
informatie rond vrijwilligerswerk, voor
inzet in jouw buurt en voor meedoen aan
veel verschillende activiteiten voor alle
leeftijden.

Eerder was ZO! alleen in de ochtend
telefonisch bereikbaar.
Stichting ZO! is verder te bereiken via
info@stzo.nl. Daarnaast staat er veel
informatie op www.stzo.nl.

Week vol waardering voor
vrijwilligers Zuidplas
Ook dit jaar hebben duizenden vrijwilligers zich weer met hart en ziel ingezet en
Zuidplas een stukje mooier gemaakt!
Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) van
Stichting ZO! wil alle vrijwilligers hiervoor,
ook namens gemeente Zuidplas, enorm
bedanken en organiseert daarom van
3 tot en met 7 oktober, een ‘Week vol
waardering’.
Tijdens deze week vinden er vijf
waarderingsactiviteiten plaats, variërend
van een workshop bloemschikken tot een
netwerk barbecue. Vrijwilligers kunnen
zich inschrijven voor één activiteit naar
keuze.

Aanmelden
Ben jij vrijwilliger en wil je deelnemen aan
een van de waarderingsactiviteiten?
Ga dan naar de website van stzo.nl voor
meer informatie en aanmelden.

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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