
Omgevingsvisie gemeente Zuidplas
11 maart 2021

Welkom!

Een moment 

geduld… 

Wij starten 

19.30 uur



Welkom
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Tjakko Dijk

Projectleider 

Omgevingsvisie

Jan Willem Schuurman

Wethouder 

Omgevingswet

Erika Simonse

Programmamanager 

Omgevingswet

Henk van Arendonk

Stedenbouwkundig 

adviseur

John van de Zand

Stedenbouwkundig 

adviseur



Programma
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19.15-19.30 uur Inloop

19.30-19.45 uur Welkom door wethouder Jan Willem Schuurman 

en programmamanager Erika Simonse

19.45-20.45 uur Presentatie ontwerp omgevingsvisie en 

mogelijkheid tot stellen van vragen via de chat 

20.45-21.00 uur Afsluiting

• Een omgevingsvisie voor Zuidplas

• Resultaat participatietraject

• Zuidplas anno nu

• Zuidplas anno 2040 – de visie

• Visie per dorp

• Waar moet een initiatief aan voldoen?



Doel van vanavond
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> Uitleg ontwerp omgevingsvisie en mogelijkheid tot stellen van 

verduidelijkende vragen

• We nemen de webinar op en beantwoorden vragen zo 

mogelijk vanavond, maar komt ook volledig online

> Indienen van zienswijzen:

• Schriftelijk

• Digitaal naar e-mailadres omgevingswet@zuidplas.nl

> Omgevingsvisie op www.ruimtelijkeplannen.nl en 

www.zuidplas.nl/omgevingswet

mailto:omgevingswet@zuidplas.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.zuidplas.nl/omgevingswet


Een omgevingsvisie voor Zuidplas
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> Ambities voor de lange termijn: tot 2040

> Afwegingskader voor toekomstige ontwikkelingen 

> De fysieke leefomgeving gaat om bijna alles buiten

> Deze omgevingsvisie is de uitkomst van een interactief proces





Vragen?
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Zuidplas anno nu
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Dorps karakter

• Gevoel vanuit de samenleving

• Openheid, groene omgeving, kleine bebouwingsstructuur, ons-kent-
ons gevoel

• Onderscheidend van Capelle aan den IJssel, Rotterdam of 
Zoetermeer

• Eigen invulling ‘dorps karakter’ per dorp



Zuidplas anno nu – ontstaan Zuidplaspolder
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Zuidplas anno nu
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Zuidplas en de regio



Trends en ontwikkelingen
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> Door vergrijzing krimpt de beroepsbevolking en neemt het aantal 

éénpersoonshuishoudens toe

> Klimaatverandering 

> Energietransitie

> Versnelling en toenemende complexiteit van digitalisering en 

technologische ontwikkelingen

> Veranderende verhouding tussen burger en overheid

> Ontwikkeling naar een gezonde leefomgeving

> Bovenregionale woningbouwopgave



Zuidplas anno 2040 – de visie
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Aantrekkelijk Zuidplas
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Duurzaam Zuidplas

14



Ondernemend Zuidplas
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Gezond Zuidplas
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Visie per dorp
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De thema’s van de visie voor Zuidplas 2040 gelden voor de hele 

gemeente Zuidplas. Maar niet in ieder dorp in

dezelfde mate. Om die reden geven we voor ieder dorp een 

zogenaamde dorpsvisie. In de dorpsvisie kijken

we naar 2040.



Nieuwerkerk aan den IJssel in 2040
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Zevenhuizen in 2040
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Moerkapelle & Moordrecht in 2040
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Vijfde Dorp in 2040
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Vragen?
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Waar moet een initiatief aan voldoen?
De ambities van 

de vier thema’s:
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De ambities uit 

de dorpsvisies:

Nieuwerkerk aan 

den IJssel

Zevenhuizen

Moordrecht

Moerkapelle

Het Vijfde 

Dorp



Vragen?
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Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Ter inzagelegging omgevingsvisie vanaf 

donderdag 4 maart tot 15 april 2021

Beantwoording vragen van vanavond: uiterlijk 26 maart online

https://www.zuidplas.nl/omgevingswet

omgevingswet@zuidplas.nl

Samen maken wij Zuidplas! 

15-3-2021 Onderwerp 25

https://www.zuidplas.nl/omgevingswet
mailto:omgevingswet@zuidplas.nl

