
Vervolg

Gemeentenieuws

Ontwikkelingen rondom het 
coronavirus
Op onze website www.gemeentehw.nl/coronavirus 
houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen 
rondom het coronavirus. Deze berichten worden in 
verschillende categorieën weergegeven:
• Laatste nieuws 
• Informatie voor werkgevers en ondernemers
• Informatie voor scholen en kinderopvang
• Informatie voor (sport)verenigingen 
• Dienstverlening gemeente 
• Zorgverlening in de Hoeksche Waard 
• Coronavirus: wat kunt u zelf doen?
• Regionale informatie
• Landelijke informatie

Goede buren stoken beter

U leest het steeds vaker in het nieuws: de houtkachel 
of vuurkorf vervuilt onze lucht toch wel flink. Is dat 
echt zo? Hoe erg is dat dan? Kunt u er iets mee? 

En is verkeer niet de grootste boosdoener van 
luchtvervuiling? Kortom: tijd voor duidelijkheid. Wij 
vroegen het Linda, luchtexpert bij de omgevingsdienst. 

Is het stoken van hout ongezond? Linda antwoord 
meteen. “Ja zeker! Bij stoken komt rook vrij. En rook 
is altijd ongezond. Ongeveer 23% van het fijnstof 
wordt door houtrook veroorzaakt. Dat is meer fijnstof 
dan verkeer uitstoot. Ook veroorzaakt het ongeveer 
9% van gezondheidsklachten. Dat is best een flink 
aandeel. Daarom maakt het echt uit als mensen ermee 
aan de slag gaan.”

Kies vaker een alternatief
Het is dus belangrijk om ermee aan de slag te gaan. 
Hoe dan? “Er zijn best wat andere opties in plaats van 
een houtkachel of vuurkorf. Denk aan een elektrische 
gashaard, of een elektrische BBQ. Of wat dacht u van 
een kaasfondue voor de koude avonden? Stookt u toch 
met hout? Stook dan minder en sla af en toe een dagje 
over. En gebruik dan bijvoorbeeld onbewerkt hout. Al 
dat soort dingen dragen bij aan een schonere lucht.” 

Zorg ik zelf voor overlast?
Veel mensen stoken zonder dat te weten al jaren 
verkeerd. Of ze hebben niet door dat anderen er last 
van hebben. “Het is vaak wel lastig om aan te geven 
dat u last hebt van houtstokende buren. Maar uit 
onderzoek blijkt dat 3 van 4 houtkacheleigenaren 
kleine maatregelen wil nemen om de rook te 
verminderen. Deel daarom juist tips  
met uw houtstokende buren, vrienden en familie.”

Ook de overheid werkt aan schonere lucht
Het verkeer en de industrie zorgen ook voor 
luchtvervuiling. De overheid werkt daarom volop aan 
schonere lucht. “Het Rijk is bijvoorbeeld in gesprek 
met de kachelbranche over onder andere strengere 
eisen voor nieuwe kachels. En we kijken bijvoorbeeld 
samen met gemeenten hoe we vergunningen 
voor bedrijven kunnen aanscherpen. Dat betekent 
strengere eisen aan bedrijven. Denk aan het toepassen 
van nieuwere technieken om uitstoot te verminderen. 

I N F O R M A T I E 28 juli
2021

Er staat weer een  
nieuwe vacature op 
werkenbijdehw.nl!

• Junior Toezichthouder  
Bouw & Ruimtelijke Ordening – 
startersfunctie (32-36 uur)

Iedereen kan wat doen aan schonere lucht. Of u nu 
inwoner, overheid of ondernemer bent.”

Kijk voor meer info en tips wat u kunt doen voor een 
schonere lucht op www.ozhz.nl/schonelucht.

Gevonden voorwerpen

Als u een voorwerp heeft gevonden, moet u dit melden 
bij de gemeente. Het voorwerp kunt u het beste thuis 
bewaren. Wilt u dat liever niet dan kunt u het afgeven 
op het servicepunt Oud-Beijerland,  W. van Vlietstraat 
6. Heeft u een fiets gevonden, laat deze vooral op de 
vindplek staan. Onze BOA’s gaan ermee aan de slag.

Een gevonden voorwerp melden, gaat eenvoudig via 
de website www.verlorenofgevonden.nl. 
Bent u iets verloren? Check dezelfde website of uw 
voorwerp bij ons is aangemeld. Staat het er niet tussen 
dan kunt u ook altijd de particuliere Facebookpagina 
‘verloren/gevonden voorwerpen Hoeksche Waard’ 
raadplegen of een andere landelijke website waar 
gevonden voorwerpen worden gemeld bijvoorbeeld 
www.iLost.nl.

Bekendmakingen

Awb Bekendmakingen
Alle stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis in 
Oud-Beijerland. Voor meer informatie kunt u, tenzij 
anders vermeld, contact opnemen met gemeente 
Hoeksche Waard via telefoonnummer 14 0186. Meer 
informatie vindt u op www.gemeentehw.nl en op 
www.overuwbuurt.overheid.nl. Via deze 
laatstgenoemde website kunt u zich ook abonneren 
op de digitale verzending van de bekendmakingen en 
besluiten uit een zelf aangegeven gebied. U kunt via  
de website ook de ‘Over uw buurt’ app downloaden. 

Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

19-07-2021 Het bouwen van een nieuwbouw woning 

- Wintertaling 22 in Numansdorp. 

(Z/21/107128)



maandag 

6 september

19.30 - 21.00 uur 

deelname is online 
na aanmelding

Derde online bijeenkomst maandagavond 6 september 
Op maandagavond 6 september organiseren we een derde inwoners- 
bijeenkomst van 19.30 tot 21.00 uur over de Transitievisie Warmte in 
de Hoeksche Waard. Deze avond kijken wij met elkaar nog eens kort 
naar de resultaten van de Transitievisie Warmte tot nu toe. We geven 
voorbeelden van besparingsmogelijkheden en aardgasalternatieven 
voor verschillende woningtypen in de Hoeksche Waard. Ook bespreken 
we hoe u zich nu al kunt voorbereiden om te komen tot een aardgasvrij 
gebouw en waar u terecht kunt met uw vragen. De Transitievisie Warmte 
ligt ter inzage van 27 augustus tot 11 september. Tijdens de bijeenkomst 
kunt u hier vragen over stellen.

U bent van harte uitgenodigd
Wilt u vóór vrijdag 3 september via www.gemeentehw.nl/transitievisiewarmte 
laten weten of u aanwezig bent?

De Transitievisie Warmte
Wij zijn trots op onze groene en open Hoeksche Waard. Waar het fijn wonen,
werken en recreëren is. En daar moeten we zuinig op zijn. Daarom volgen wij het
landelijke Klimaatakkoord en gaan we voor een klimaatneutrale Hoeksche Waard
in 2050. Dit betekent dat alles wat we hier doen geen negatief effect meer heeft
op het klimaat. Om dit te bereiken werken we vanuit het programmaplan
Duurzaamheid aan verschillende trajecten zoals ook de Transitievisie Warmte.

We werken gezamenlijk stap voor stap toe naar een aardgasvrije omgeving
In het landelijk Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeenteraad uiterlijk
in 2021 een Transitievisie Warmte vaststelt. Hiervoor onderzoeken we eerst per
wijk of dorp wat de mogelijkheden zijn als duurzaam alternatief voor aardgas. 
En in welke wijken we voor 2030 het beste kunnen starten met een wijkaanpak.
De uitkomst hiervan komt in de ‘Transitievisie Warmte’. Vervolgens wordt
gezamenlijk per wijk en dorp een concrete uitwerking gemaakt in een 
‘Wijk- /Dorpuitvoeringsplan’. Zo werken we gezamenlijk stap voor stap toe naar 
een aardgasvrije omgeving.

Heeft u vragen of opmerkingen? 
Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons elke werkdag bereiken 
tussen 08.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 088 - 647 36 47 of 
e-mailadres duurzaamheid@gemeentehw.nl. Wij helpen u graag!

Kijk ook op www.gemeentehw.nl/transitievisiewarmte. Daar vindt  
u meer informatie over de energietransitie, een link naar de online
bijeenkomst van 13 januari en 5 juli, een terugblik op de online  
dorpsbijeenkomsten, de online bijeenkomst met ondernemers en de  
online bijeenkomst met maatschappelijke organisaties gehouden in  
maart en april en een animatievideo over de Transitievisie Warmte.

Samen maken we ruimte voor een duurzame toekomst in de Hoeksche Waard.

Met vriendelijke groet,

Huibert Steen
wethouder Duurzaamheid

Uitnodiging derde 
online bijeenkomst
De Transitievisie Warmte: gezamenlijk 
werken we stap voor stap toe naar een 
aardgasvrije omgeving in 
de Hoeksche Waard

Meer informatie en aanmelden, 
scan de QR code



V E R V O L G

19-07-2021 Het plaatsen van een dakkapel - Sportlaan 

46 in Oud-Beijerland. (Z/21/107282)

19-07-2021 Het realiseren van een nokverhoging - 

Prins Bernhardstraat 14 in Goudswaard. 

(Z/21/107226)

19-07-2021 Het wijzigen van het bestemmingsplan 

- Zinkweg 140 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/107260)

20-07-2021 Het plaatsen van beschoeiinganvraag 

beschoeiing - Wintertaling 17 in 

Numansdorp. (Z/21/107472)

20-07-2021 Het aanbieden van bootverhuur, varen 

en verblijven op het water - Sassedijk 6 in 

Strijensas. (Z/21/107384)

20-07-2021 Het plaatsen van beschoeiing - Paltrokmolen 

4 in Numansdorp. (Z/21/107385)

20-07-2021 Het plaatsen van metalura balkonbeglazing 

- Fonteinkruid 10 in ‘s-Gravendeel. 

(Z/21/107415)

20-07-2021 Het uitbreiden van het dakterras - 

Bernhardstraat 25 in Numansdorp. 

(Z/21/107428)

21-07-2021 Het kappen van bomen - De Buitenwaard 

in Heinenoord, Perceelnummer 1454. 

(Z/21/107595)

21-07-2021 Het kappen van een boom - Nabij Voordoel 

30 Nieuw-Beijerland Perceel A 2878. 

(Z/21/107573)

21-07-2021 Het plaatsen van een aanbouw - 

Brandgansstraat 22 in Strijen. (Z/21/107600)

22-07-2021 Het verbouwen en uitbreiden van 

een woonhuis - Numansgors 104 in 

Numansdorp. (Z/21/107692)

22-07-2021 Het bouwen van een woning- Damgaarde 

kavel 17 Nieuw-Beijerland. (Z/21/107681)

23-07-2021 Het bouwen van een woning - Havendam 14 

in Oud-Beijerland. (Z/21/107891)

23-07-2021 Het realiseren van 38 appartementen- 

Wilhelminastraat 36 in Puttershoek. 

(Z/21/107900)

Verleende omgevingsvergunningen
Besluit d.d. Zakelijke inhoud

19-07-2021 Het plaatsen van en dakopbouw en plaatsen 

kozijn onder de luifel - Speenkruid 28 in 

Puttershoek. (Z/21/101012)

19-07-2021 Het verbreden van de oprit - Elisabeth 

van Loonstraat 25 in Mijnsheerenland. 

(Z/21/098998)

19-07-2021 Het verbouwen van het kantoorpand tot 

bedrijfswoning voor een periode van 5 

jaar - Energieweg 25a in Numansdorp. 

(Z/21/101757)

20-07-2021 Het legaliseren van de garage - Havenweg 

10 in Klaaswaal. (Z/21/085083)

20-07-2021 Het bouwen van een nieuwe woning 

- Wintertaling 16 in Numansdorp. 

(Z/21/100951)

20-07-2021 Het realiseren van een carport/overkapping - 

Bovenkruier 14 in Puttershoek. (Z/21/096057)

21-07-2021 Het bouwen van een vrijstaande woning 

- Paltrokmolen 47 in Numansdorp. 

(Z/21/097810)

22-07-2021 Het plaatsen van een aanbouw - 

Kwakscheweg 5 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/100863)

22-07-2021 Het aanleggen van een beschoeiing - 

Westdijk 5 in Heinenoord. (Z/21/096151)

22-07-2021 Het bouwen van een schuur - Raadhuislaan 

31a in Mijnsheerenland. (Z/21/096308)

22-07-2021 Het wijzigen van de voorgevel en de 

linkerzijgevel - Dokter Duyvendakhof 1 in 

Oud-Beijerland. (Z/21/100152) 

Geweigerde omgevingsvergunningen
Besluit d.d. Zakelijke inhoud

22-07-2021 Het bouwen van een schuur - Molendijk 92 

in Goudswaard. (Z/21/094775)

Verleende APV vergunningen/
ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

19-07-2021 Collectevergunning ten behoeve van Team 

Roparun Oud-Beijerland (037) voor de 

periode van 18 oktober tot en met 23 

oktober in Oud-Beijerland (Poortwijk, 

Croonenburg, Zinkweg, Zeeheldenwijk en 

Oosterse Gorzen).

19-07-2021 Standplaatsvergunning voor onbepaalde tijd 

voor de verkoop van dierenbenodigheden 

op de weekmarkt op zaterdag in 

’s-Gravendeel.

Beslistermijn verlengen
Datum 

verlenging

Zakelijke inhoud

19-07-2021 Het renoveren van het bestaande pand in 

4 appartementen en veranderen van de 

gev - Havenstraat 30 in Numansdorp. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De 

nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

02-09-2021. (Z/21/097763)

20-07-2021 Afsluiten parkeergarage 

appartementencomplex - Muzieklaan 20 

in Oud-Beijerland. De beslistermijn wordt 

met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 

van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor 01-09-2021. (Z/21/099072)

21-07-2021 Het bouwen van een opbouw - 

Middelsluissedijk OZ 10 in Numansdorp. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De 

nieuwe beslisdatum wordt daardoor 01-09-

2021. (Z/21/098538)

Besluiten

Bezwaar maken
Belanghebbenden kunnen tegen een besluit, zoals 
hierna genoemd, binnen 6 weken na bekendmaking 
aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het 
bestuursorgaan (burgemeester of het college van 
gemeente Hoeksche Waard) dat het besluit heeft 
genomen. Het bezwaarschrift bevat de naam, het adres 
en het telefoonnummer van de indiener, de datum, 
tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt, de redenen 
daarvoor en de handtekening van de indiener. Meer 
informatie over de behandeling van een bezwaarschrift 
is te vinden op www.gemeentehw.nl. Bij spoed (als een 
belanghebbende van mening is dat hij een beslissing 
op het bezwaarschrift niet kan afwachten) kan een 
belanghebbende een voorlopige voorziening aanvragen 
bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Rotterdam. Belangrijk is dat de belanghebbende dit 
alleen kan doen als hij ook bezwaar heeft ingediend. 
Een voorlopige voorziening kan ook digitaal 
aangevraagd worden bij de genoemde rechtbank  
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Ingekomen sloopmeldingen
Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

17-07-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Havenweg 5 in 

Klaaswaal. (Z/21/107059)

22-07-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Lodewijk 

van Praetstraat 15 in Mijnsheerenland. 

(Z/21/107659)

23-07-2021 Havendam 14 - Havendam 14 in Oud-

Beijerland. (Z/21/107890)

Gehandicaptenparkee-
plaatsen op kenteken
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft het volgende besloten:

• om aan de Hendrik Hamerstraat in ’s-Gravendeel 
ter hoogte van huisnummer 161 een 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te 
richten;

• om voor de rij woningen aan de Mej. N. 
Schipperstraat 13 t/m 25 in Oud-Beijerland een 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te 
richten. 

Bezwaarschrift indienen 
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, 
binnen een termijn van 6 weken, een schriftelijk en 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van B&W van gemeente Hoeksche Waard, Postbus 
2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Het college stelde de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau 
voor de aanleg van de 
randweg in Klaaswaal vast

Om de aanleg van een randweg in Klaaswaal mogelijk 
te maken moet de gemeente een bestemmingsplan 
opstellen. Om het bestemmingsplan te kunnen 
opstellen, moeten wij de milieugevolgen onderzoeken 
in een milieueffectrapportage (MER). 

Om een MER te kunnen maken is een Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. In de 
NRD informeren wij u over de aanleg van de randweg 
in Klaaswaal, de MER, welke tracés wij onderzoeken, 
welke milieuthema’s wij in het kader van de MER 
gaan onderzoeken en tot welk detailniveau wij de 
onderzoeken uitvoeren. 

Op dinsdag 13 juli stelde het college van 
burgemeester en wethouders de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD) voor de aanleg van de randweg in 
Klaaswaal vast. 

De NRD lag van 17 oktober tot en met 
27 november 2020 ter inzage
Tijdens de ter inzage periode kon een ieder een 
zienswijze over de NRD bij ons indienen. Wij ontvingen 
40 zienswijzen. Wij vatten de zienswijzen samen in 
een nota van beantwoording. Daarnaast namen wij de 
beantwoording van de zienswijzen op in deze nota. Ook 
vroegen wij een advies bij de landelijke Commissie m.e.r. 

Wij voegden extra alternatieven toe aan de NRD
Als gevolg van de zienswijzen en het advies van de 
Commissie m.e.r. voegden wij, naast de al bestaande 
oostelijke tracés, de volgende extra te onderzoeken 
tracés toe aan de NRD:



• De aanleg van een oostelijke randweg met 
een aansluiting op de Rijksstraatweg nabij het 
bedrijventerrein in Numansdorp (80 km/uur).

• De aanleg van een randweg aan de westzijde van 
Klaaswaal nabij de A29 (80 km/uur).

• De aanleg van een randweg aan de westzijde van 
Klaaswaal iets verder van de A29 (80 km/uur).

Wij werken de MER en de onderzoeken 
verder uit
In de zomermaanden werken wij de NRD uit in een 
MER. Wij verwachten dat de onderzoeken en de MER 
in het najaar 2021 in concept gereed zijn. Op basis van 
deze stukken hebben wij het voornemen om eind dit 
jaar een voorkeurstracé te bepalen.  

Meer informatie vindt u op onze website
Op onze website www.gemeentehw.nl/
randwegklaaswaal vindt u informatie over de 
randweg in Klaaswaal. Daar vindt u ook de nota van 
beantwoording zienswijzen randweg Klaaswaal en de 
vastgestelde NRD. Het advies van de Commissie m.e.r. 
kunt u terugvinden op de website van de commissie 
onder www.commissiemer/adviezen/3496

Vragen?
Voor vragen over de NRD of het project kunt u terecht 
bij René den Drijver,  bereikbaar via telefoonnummer 
140186 of via e-mail rené.dendrijver@gemeentehw.nl.

Het college Vastgesteld 
bestemmingsplan ‘Herziening 
BP Boomgaard 2021’  

De raad van de gemeente Hoeksche Waard stelde op 
dinsdag 13 juli het bestemmingsplan ‘Herziening BP 
Boomgaard 2021’ ongewijzigd vast.  

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Op 9 juli 2019 stelde de gemeenteraad het 
bestemmingsplan ‘De Boomgaard te Mijnsheerenland’ 
vast. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om 
7 woningen met bijbehorende bouwwerken te 
realiseren op een voormalige schoollocatie aan het 
Vroonland in Mijnsheerenland. 

Bij het vaststellen van het bestemmingsplan 
‘De Boomgaard te Mijnsheerenland’ nam de 
gemeenteraad een motie aan. Deze motie zag toe 
op het vrijhouden van bebouwing (met uitzondering 
van de reeds geplande garage/berging) van een deel 
van het zijerf op de hoek Vroonland en Elisabeth 
van Loonstraat. In het bestemmingsplan ‘Herziening 
BP Boomgaard 2021’ verwerkten wij deze motie. 
Daarnaast bleek dat de bebouwingslijn langs 
het Vroonland onjuist op de verbeelding van het 
bestemmingsplan is opgenomen. Dit herstelden wij in 
het bestemmingsplan. 

Het ontwerp bestemmingsplan lag ter 
inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan lag van zaterdag 10 
april tot en met vrijdag 21 mei ter inzage. Tijdens 
deze periode kon een ieder zienswijzen indienen. Wij 
ontvingen geen zienswijzen. 

Ter inzage 
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan 
‘Herziening BP Boomgaard 2021’ en bijbehorende 

bijlagen liggen met ingang van donderdag 29 juli 
tot en met woensdag 8 september ter inzage. U 
kunt de stukken bekijken op de website www.
ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code: 
NL.IMRO.1963.BPherzBoomgMHL21-VG01).  
 
Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? 
Maak dan een afspraak met Liesbeth Bos via 
telefoonnummer 088 - 647 12 51. 

Beroep indienen 
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het 
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks 
beroep open bij de Raad van State.  
 
Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag 
29 juli tot en met woensdag 8 september beroep 
indienen. Niet-belanghebbenden kunnen gedurende 
deze termijn alleen beroep indienen wanneer hij of zij:  
1.  tijdig een zienswijze tegen het ontwerp 

bestemmingsplan indiende; 
2.  kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat 

is geweest om een zienswijze tegen het ontwerp 
bestemmingsplan in te dienen. 

 
In het beroepschrift moet u in ieder geval de volgende 
gegevens vermelden: 
• de naam en adres van de indiener; 
• de datum waarop u de brief verzendt (de 

dagtekening);  
• een omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep is gericht;  
• een kopie van het besluit;  
• de reden waarom u in beroep gaat; 
• een ondertekening met naam en handtekening.  
 
Het beroepschrift kunt u sturen aan:  
Raad van State 
Afdeling Bestuursrechtspraak 
Postbus 20019 
2500 EA Den Haag 

Mogelijkheid tot uitstellen van het in 
werking treden van het bestemmingsplan 
via een voorlopige voorziening 
Het bestemmingsplan treedt in werking een dag nadat 
de beroepstermijn is verstreken. 
Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in 
werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening 
vragen bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Wanneer er gedurende de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij 
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, schort de werking van het 
bestemmingsplan op totdat op het verzoek om 
voorlopige voorziening is beslist. 
 
Vragen? 
Neem dan contact op met Liesbeth Bos via 
telefoonnummer 088 - 647 12 51 of via e-mail 
liesbeth.bos@gemeentehw.nl.  

De Vastgesteld 
bestemmingsplan 
‘Hoekseweg 14 in Strijen’

De raad van de gemeente Hoeksche Waard stelde op 
dinsdag 13 juli het bestemmingsplan ‘Hoekseweg 14 
te Strijen’ ongewijzigd vast.   

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Op het perceel Hoekseweg 14 in Strijen staat een 
voormalig agrarisch bedrijfscomplex. Het complex 
bestaat uit een burgerwoning met een voormalige 
agrarische schuur. Daarnaast zijn er op het perceel 
een losstaand koetshuis met bijschuur en enkele losse 
schuren/stalletjes aanwezig. 

In de voormalige agrarische schuur willen de eigenaren 
een yogaschool vestigen. Ondergeschikt aan de 
yogaschool worden yoga gerelateerde producten 
verkocht. Bij de woning legt men een moestuin en 

een boomgaard aan. Daarnaast verbouwen eigenaren 
het koetshuis tot (extra) woning. Het koetshuis 
wordt daarbij uitgebreid in ruil voor sanering van een 
bestaand bijgebouw. De opstallen op het perceel 
worden duurzaam hersteld. Om dit initiatief mogelijk 
te maken is een bestemmingsplan opgesteld. 

Vastgestelde hogere waarde geluid (Wet 
geluidhinder)
Uit akoestisch onderzoek bleek dat de geluidsbelasting 
op de verdiepingshoogte aan de zuidzijde van de te 
realiseren woning in het koetshuis niet voldoet aan de 
grenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. De 
overschrijding wordt veroorzaakt door het verkeer op 
de Hoekseweg. Het college besloot op 1 juni 2021 om 
hiervoor een hogere waarde (50 dB) vast te stellen. 

Het ontwerp bestemmingsplan en het 
ontwerp besluit hogere waarde geluid 
lagen ter inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp 
besluit hogere waarde geluid lagen van zaterdag 10 
april tot en met maandag 24 mei ter inzage. Tijdens 
deze periode kon een ieder zienswijzen indienen. Wij 
ontvingen geen zienswijzen. 

Ter inzage 
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan 
‘Hoekseweg 14 in Strijen’, het besluit hogere waarde 
geluid (Wet geluidhinder) en de bijbehorende bijlagen 
liggen met ingang van donderdag 29 juli  tot en met 
woensdag 8 september ter inzage. U kunt de stukken 
bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.
nl (onder de IMRO-code: NL.IMRO.1963.
BPHoekseweg14STR21-VG01).  
 
Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? 
Maak dan een afspraak met Liesbeth Bos via 
telefoonnummer 088 - 647 12 51. 

Beroep indienen 
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het 
bestemmingsplan vast te stellen en het collegebesluit 
tot het vatstellen van de hogere waarde geluid (Wet 
geluidhinder) staat rechtstreeks beroep open bij de 
Raad van State.  
 
Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag 
29 juli tot en met woensdag 8 september indienen 
beroep indienen. Niet-belanghebbenden kunnen 
gedurende deze termijn alleen beroep indienen 
wanneer hij of zij:  
1.  tijdig een zienswijze tegen het ontwerp 

bestemmingsplan en/of het ontwerp besluit hogere 
waarde geluid (Wet geluidhinder) indiende; 

2.  kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat 
is geweest om een zienswijze tegen het ontwerp 
bestemmingsplan en/of het ontwerp besluit hogere 
waarde geluid (Wet geluidhinder) in te dienen. 

 
In het beroepschrift moet u in ieder geval de volgende 
gegevens vermelden: 
• de naam en adres van de indiener; 
• de datum waarop u de brief verzendt (de 

dagtekening);  
• een omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep is gericht;  
• een kopie van het besluit;  
• de reden waarom u in beroep gaat; 
• een ondertekening met naam en handtekening.  
 
Het beroepschrift kunt u sturen aan:  
Raad van State 
Afdeling Bestuursrechtspraak 
Postbus 20019 
2500 EA Den Haag 

Vervolg



V E R V O L G

Mogelijkheid tot uitstellen van het in 
werking treden van het bestemmingsplan 
en het beluit hogere waarde geluid via een 
voorlopige voorziening 
Het bestemmingsplan treedt in werking een dag nadat 
de beroepstermijn is verstreken. Om te voorkomen dat 
het bestemmingsplan in werking treedt, kunt u een 
voorlopige voorziening vragen bij de voorzitter van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Wanneer er gedurende de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij 
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, schort de werking van het 
bestemmingsplan op totdat op het verzoek om 
voorlopige voorziening is beslist.  

Vragen? 
Neem dan contact op met Liesbeth Bos via 
telefoonnummer 088 - 647 12 51 of via e-mail  
liesbeth.bos@gemeentehw.nl.   

Vastgesteld 
bestemmingsplan ‘Buitendijk-
Land van Esseweg’  

De raad van de gemeente Hoeksche Waard stelde op 
dinsdag 13 juli het bestemmingsplan ‘Buitendijk-Land 
van Esseweg’ gewijzigd vast.   

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan is opgesteld om het verplaatsen 
van het agrarisch bedrijf op het perceel Buitendijk 
60 in Strijensas naar het perceel Land van Esseweg 
9 in Strijen mogelijk te maken. Daarnaast maakt het 
bestemmingsplan het mogelijk om de woning op het 
perceel Land van Esseweg 10 te slopen en de woning 
op het perceel Land van Esseweg 9 terug te bouwen.  

Het ontwerp bestemmingsplan lag ter 
inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan lag van zaterdag 25 
juli tot en met vrijdag 4 september 2020 ter inzage. 
Tijdens deze periode kon een ieder zienswijzen 
indienen. Wij ontvingen zienswijzen. 

De zienswijzen gaven aanleiding om het 
bestemmingsplan op de volgende punten aan te passen:
•  Op de verbeelding van het bestemmingsplan 

nemen wij voor het perceel Land van Esseweg 9 
een aanduiding op waar de woning gebouwd moet 
worden. In de regels van het bestemmingsplan 
nemen wij op dat de woning alleen op de locatie 
van deze aanduiding gebouwd mag worden. 

• In de toelichting van het bestemmingsplan wijzen 
wij op risico’s van de ligging van de aardgasleiding 
en het handelingsperspectief. Daarnaast 
voegen wij een passage toe over de Handreiking 
bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2019 en 
het rapport maatregelen binnen aandachtsgebied 
hogedruk aardgastransportleidingen.

• Wij voegen het archeologisch onderzoek toe als 
bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan. 
Op de verbeelding van het bestemmingsplan 
nemen wij bouwaanduidingen op overeenkomstig 
de verschillende zones zoals genoemd in het 
archeologisch onderzoek. In de regels van het 
bestemmingsplan borgen wij de archeologische 
waarden. 

• Wij actualiseerden de toelichting en de regels 
van het bestemmingsplan op het gebied van 
ecologie en stikstof. Deze onderzoeken voegen 
wij als bijlagen toe aan de toelichting van het 
bestemmingsplan. 

Ter inzage 
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan 
‘Butendijk-Land van Esseweg’ en alle bijlagen liggen 
met ingang van donderdag 29 juli 2021 tot en met 
woensdag 8 september 2021 ter inzage. U kunt  
de stukken bekijken op de website  
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code: 
NL.IMRO.1963.BPB60LvE9STR20-VG01).
 
Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? 
Maak dan een afspraak met Liesbeth Bos via 
telefoonnummer 088 - 647 12 51. 

Beroep indienen 
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het 
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks 
beroep open bij de Raad van State.  
 
Belanghebbenden kunnen met ingang van van 
donderdag 29 juli tot en met woensdag 8 september 
beroep beroep indienen. Niet-belanghebbenden 
kunnen gedurende deze termijn alleen beroep 
indienen wanneer hij of zij:  
1.  tijdig een zienswijze tegen het ontwerp 

bestemmingsplan indiende; 
2.  kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat 

is geweest om een zienswijze tegen het ontwerp 
bestemmingsplan in te dienen; 

3.  bezwaar heeft tegen de wijzigingen die 
zijn aangebracht bij het vaststellen van het 
bestemmingsplan. 

 
In het beroepschrift moet u in ieder geval de volgende 
gegevens vermelden: 
• de naam en adres van de indiener; 
• de datum waarop u de brief verzendt (de 

dagtekening);  
• een omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep is gericht;  
• een kopie van het besluit;  
• de reden waarom u in beroep gaat; 
• een ondertekening met naam en handtekening.  
 
Het beroepschrift kunt u sturen aan:  
Raad van State 
Afdeling Bestuursrechtspraak 
Postbus 20019 
2500 EA Den Haag  

Mogelijkheid tot uitstellen van het in 
werking treden van het bestemmingsplan 
via een voorlopige voorziening 
Het bestemmingsplan treedt in werking een dag nadat 
de beroepstermijn is verstreken. 
Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in 
werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening 
vragen bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Wanneer er gedurende de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij 
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, schort de werking van het 
bestemmingsplan op totdat op het verzoek om 
voorlopige voorziening is beslist.  

Vragen? 
Neem dan contact op met Liesbeth Bos via 
telefoonnummer 088 - 647 12 51 of via e-mail  
liesbeth.bos@gemeentehw.nl.  
 

Ontwerpbeschikking in 
het kader van de Wet 
natuurbescherming-Beheer 
en schadebestrijding

Op verzoek van de Omgevingsdienst Haaglanden 
liggen de betreffende ontwerpbeschikking Wet 
natuurbescherming-Beheer en schadebestrijding en de 
relevante documenten vanaf 23 juli 2021 tot en met 2 
september 2021 ter inzage. 

De ontwerpbeschikking en de relevante documenten 
kunt u opvragen door een e-mail te sturen aan  
PenL@gemeentehw.nl 

Indienen zienswijze
Gedurende de termijn van vrijdag 23 juli tot en met 
donderdag 2 september kunnen belanghebbenden 
schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de 
ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een 
zienswijze moet het zaaknummer 00617152, de naam 
en adres van de indiener en de dagtekening bevatten.
Een zienswijze moet worden gezonden aan 
Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 
GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.

De ontwerpbeschikking wordt ook bekend gemaakt  
op www.overheid.nl

Bovengenoemde tekst is te raadplegen via de website 
www.gemeentehw.nl.  
Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de 
rechtsgeldige publicatie.

Actualisatie financiële 
verordening vastgesteld
 De Raad heeft op dinsdag 13 juli het volgende besluit 
vastgesteld:
• Actualisatie 212 financiële verordening 2021
 
Bovengenoemd besluit is te raadplegen via de website 
www.gemeentehw.nl.  
Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de 
rechtsgeldige publicatie.

Aanwijzing toezichthouders 
Openbare Ruimte
Namens het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard, elk voor zover zijn bevoegdheid daartoe 
strekt, heeft de heer B.M. Leenaerts, teammanager 
Handhaving Openbare Ruimte, in mandaat, de heer 
M.N. Berghuis, de heer N. Louwerens en mevrouw 
V.J.E. Vlag, vanaf 13 juli 2021 aangewezen als 
toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de 
Algemene wet bestuursrecht en artikel 6:2 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening. Zij zijn belast met 
het toezicht op de naleving van:
• de Wet op de kansspelen;
• de Wet basisregistratie personen;
• de Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche Waard;
• de Afvalstoffenverordening;
• de Alcoholwet; 
• de Drank- en Horecaverordening;
• de Winkeltijdenverordening.
Voorts deze personen aan te wijzen als Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar (BOA) Openbare Ruimte en 
te belasten met de opsporing van de strafbare feiten 
als genoemd in de artikelen en wetten van Domein 
I en de Algemene Plaatselijke Verordening. Het 
aanwijzingsbesluit treedt in werking op dinsdag 13 juli.



Bezoekadressen

Kijk op www.gemeentehw.nl

Postadres

Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland

 14 0186  |  088 - 647 36 47 

 info@gemeentehw.nl

 www.gemeentehw.nl

 06 - 10 63 54 21

Klacht of melding over uw omgeving? 

Zo geeft u het door

•  Download de FIXI-app in de Google 

Play Store of de App store.

• Meld het via www.gemeentehw.nl.

• Bel 14 0186 | 088 - 647 36 47.

•  Buiten kantooruren, bel bij overlast of 

gevaar: 088 – 647 17 50.

Storingsdienst Openbare Verlichting 

Bel 076 - 581 06 58 of kijk op 

storing.moononline.nl.

Gemeentezaken? 

Maak een afspraak 

op www.gemeentehw.nl

Volg ons ook op

  gemeenteHW

  @gemeenteHW

  @gemeenteHW

Contactgegevens en openingstijden

Aanwijzing toezichthouders 
Openbare Ruimte
Namens de burgemeester en het college van 
gemeente Hoeksche Waard, elk voor zover zijn 
bevoegdheid daartoe strekt, heeft de heer B.M. 
Leenaerts, teammanager Handhaving Openbare 
Ruimte, in mandaat, mevrouw A.M. Moes, mevrouw 
R. Nafid, de heer J.G. van Melick, de heer J. van 
de Merwe, de heer J.A.P. de Hoon en de heer 

T.R. de Puijker, vanaf 13 juli 2021 aangewezen als 
toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de 
Algemene wet bestuursrecht en artikel 6:2 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening. Zij zijn belast met 
het toezicht op de naleving van:
• de Wet op de kansspelen;
• de Wet basisregistratie personen;
• de Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche 

Waard;
• de Afvalstoffenverordening;

• de Drank- en Horecaverordening;
• de Winkeltijdenverordening.

Voorts deze personen aan te wijzen als Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar (BOA) Openbare Ruimte en 
te belasten met de opsporing van de strafbare feiten 
als genoemd in de artikelen en wetten van Domein 
I en de Algemene Plaatselijke Verordening. Het 
aanwijzingsbesluit treedt in werking op dinsdag 13 juli.


