
Omgevings-
vergunningen 
Met betrekking tot: 

Aanvragen 

De volgende aanvragen voor omgevings-
vergunning zijn tussen 8 en 14 augustus 
ontvangen:

•  Activiteit: Milieu en Kap, Steenplaets-
straat 5, 2288 AA, het oprichten of ver-
anderen van een inrichting (milieu) en het 
kappen van 3 bomen, ontvangstdatum: 8 
augustus, zaaknummer± WABO02077

•  Activiteit: Bouw, John F. Kennedylaan 
219, 2285 AH, plaatsen van dakkapel in 
voorgeveldakvlak, ontvangstdatum: 12 au-
gustus; zaaknummer: WABO02080

•  Activiteit: Bouw + RO, Lindelaan 12 A, 
2282 EX, bouwen van een dakterras, ont-
vangstdatum: 13 augustus; zaaknummer: 
WABO02081

•  Activiteit: Bouw, Beetslaan 160, 2281 TN. 
Bouwen van een dakterras, ontvangstdatum: 
14 augustus; zaaknummer: WABO02083

De publicatie van deze aanvragen heeft uitslui-
tend een informatief karakter. Het indienen van 
zienswijzen respectievelijk bezwaar- of beroep-
schriften is pas mogelijk na terinzagelegging 
van ontwerpvergunningen respectievelijk de 
verlening of weigering van vergunningen. De 
terinzagelegging van ontwerpvergunningen 
en de beslissing op de vergunningaanvraag 
maken we op een later moment in deze rubriek 
bekend. Hierbij vermelden we ook de moge-

lijkheid om een zienswijze respectievelijk een 
bezwaar- of beroepschrift in te dienen.

Verleende vergunningen

Reguliere procedure

•  Activiteit: Bouw + Aanleg (uitvoeren 
werk of werkzaamheden), Rijswijk-
Buiten (fase 3B/21A, kadastraal per-
ceel I 2580, oprichten van 26 woningen 
(RijswijkBuiten), datum besluit: 6 augustus; 
zaaknummer: 2014060559

•  Activiteit: Bouw, Wiepkje Barendrecht-
laan 20, 2286 NG, plaatsen van dakkapel in 
voorgeveldakvlak, datum besluit: 11 augus-
tus; zaaknummer: WABO02047

•  Activiteit: Bouw, Dassenberg 12, 2288 
NA, plaatsen dakkapel in voorgeveldakvlak, 
datum besluit: 11 augustus; zaaknummer: 
2014070269

•  Activiteit|: Bouw + RO (afwijken be-
stemming), Caan van Necklaan 98, 
2281 BM, plaatsen van fietsenberging in 
voortuin, datum besluit: 11 augustus; zaak-
nummer: 2014060480

•  Activiteit: Bouw, Lange Dreef 73, 2285 
KA, bouwen van een uitbouw aan achter-
zijde, datum besluit: 11 augustus; zaaknum-
mer: 2014070297

•  Activiteit: Bouw + Inrit/Uitweg, Si-
onsweg 32, kadastraal perceelnummer I 
2632, bouwen van een  vrijstaande woning, 
datum besluit: 13 augustus; zaaknummer: 
2014060604

De vergunningen liggen vanaf vandaag voor 
iedereen ter inzage bij de balie publieksvoor-
lichting (zie kader ter inzage). 

Dit is een publicatie van de gemeente Rijswijk. Voor meer informatie over de gemeente kunt u terecht op www.rijswijk.nl of bij de balie publieksvoorlichting in het stadhuis, 
Bogaardplein 15 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.00 uur). U kunt met al uw vragen bellen met tel. 14 070. 
Aanmelden voor de digitale Rijswijk RegelRecht kan via www.rijswijk.nl. Heeft u vragen over deze gemeenterubriek? Stuur een mail naar: rijswijkregelrecht@rijswijk.nl.

donderdag 21 augustus 2014

Openbare bekendmakingen

Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes 
weken na de datum waarop de vergunning 
is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. 

Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag 
contact opnemen, tel. (070) 326 11 69.
Voor informatie over omgevingsvergunning: 
www.rijswijk.nl (zoek op thema omgevingsver-
gunning).

Kennisgeving overeenkomstig 
artikel 1.3.1 Bro: 

Voorbereiding 
bestemmingsplan 
“Vrijenbanselaan” 
Burgemeester en wethouders maken, overeen-
komstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het 
Besluit ruimtelijke ordening, bekend dat zij een 
bestemmingsplan voorbereiden voor de kavel 
langs de A13 aan de Vrijenbanselaan. 

Het plangebied wordt begrensd door de Rijs-
wijkse Landingslaan in het noorden, de gemeen-
tegrens met Pijnacker-Nootdorp in het oosten en 
zuiden en de Vrijenbanselaan in het westen.

In het bestemmingsplan wordt de vestiging 
van een tankstation en een fastfoodrestaurant 
mogelijk gemaakt. 

Op dit moment leggen we het voorontwerpbe-
stemmingsplan “Vrijenbanselaan” ter inzage. 
Tijdens de ter inzage legging is het mogelijk 
een inspraakreactie in te dienen. Tevens wor-
den onafhankelijke instanties in de gelegenheid 
gesteld om advies uit te brengen over het 
voornemen.

Inspraak 
voorontwerp-
bestemmingsplan 
“Vrijenbanselaan”
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat voor het plangebied “Vrij-
enbanselaan” een voorontwerpbestem-
mingsplan is opgesteld. Het voorontwerp-
bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 22 
augustus tot en met donderdag 2 oktober 
2014 zes weken ter inzage,. Tijdens deze 
periode organiseren we een informatiebij-
eenkomst voor belangstellenden.

Begrenzing plangebied
Het plangebied omvat de kavel langs de A13 
aan de Vrijenbanselaan. Het plangebied wordt 
begrensd door de Rijswijkse Landingslaan in 
het noorden, de gemeentegrens met Pijnacker-
Nootdorp in het oosten en zuiden en de Vrijen-
banselaan in het westen.

Aanleiding en aard nieuw 
bestemmingsplan
De reden voor het nieuwe bestemmingsplan is 
het plan om een tankstation en een fastfood-
restaurant, inclusief bijbehorende voorzienin-
gen zoals parkeren en een groenelement, te 
realiseren. Beide voorzieningen zijn bereikbaar 
via de Vrijenbanselaan. De huidige skate-
voorziening wordt ingepast en blijft openbaar 
toegankelijk. Verder wordt op de locatie invul-
ling gegeven aan het groencompensatieplan. 
Omdat deze ontwikkelingen niet passen in het 

vigerende (geldende) bestemmingsplan, is een 
nieuw planologisch kader nodig. 

Ter inzage
Op grond van de gemeentelijke Inspraakveror-
dening ligt het voorontwerpbestemmingsplan 
voor zes weken ter inzage. Iedereen kan het 
plan bekijken en desgewenst een inspraakreac-
tie indienen. Het voorontwerpbestemmingsplan 
“Vrijenbanselaan” ligt vanaf vrijdag 22 augus-
tus  tot en met donderdag 2 oktober 2014 ter 
inzage bij de balie publieksvoorlichting in de 
hal van het stadhuis (zie kader ter inzage), 
De pdf-stukken zijn ook digitaal in te zien via 
www.rijswijk.nl/bestemmingsplannen. De di-
gitale stukken kunt u bekijken via de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die 
website kunt u het beste zoeken op het volgen-
de identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.
bpvrijenbanselaan-VO01.

Informatiebijeenkomst
In de inspraakperiode wordt een informatiebij-
eenkomst georganiseerd. De datum, tijdstip en 
locatie van de informatiebijeenkomst maken we 
nog bekend.

Terinzagelegging 
ontwerp-
bestemmingsplan 
“Minister van 
Houtenlaan e.o.” 
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat op grond van artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het 
ontwerpbestemmingsplan “Minister 
van Houtenlaan e.o.” voor een ieder ter 
inzage ligt met ingang van vrijdag 22 
augustus tot en met donderdag 2 okto-
ber 2014. 

Begrenzing plangebied
Het plangebied “Minister van Houtenlaan e.o.” 
wordt globaal begrensd door de Generaal 
Spoorlaan, de Prinses Beatrixlaan, de Prinses 
Irenelaan en de Minister van den Tempellaan. 

Aanleiding en aard nieuw bestemmingsplan
De reden voor het nieuwe bestemmingsplan 
is dat het huidige plan ouder is dan 10 jaar en 
dus geactualiseerd moet worden. Verder moe-
ten alle gemeentelijke bestemmingsplannen 
voldoen aan diverse digitale verplichtingen. 

Het nieuwe bestemmingsplan is in beginsel 
‘conserverend’ van aard. Er bestaat al enige tijd 
de wens om de locatie te ontwikkelingen, maar 
vooralsnog zijn er geen concrete en haalbare 

plannen. Dit betekent dat de bestaande situatie 
als zodanig is bestemd. Ter plaatse van het 
huidige parkeerterrein zijn rechtstreekse bouw-
rechten uit het voorgaande bestemmingsplan 
onbenut gebleven. Deze bouwrechten voor de 
realisatie van gestapelde woningen, kantoor- of 
praktijkruimte, onderwijs- en sportvoorzie-
ningen zijn nu in een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen. Op het moment dat toepassing 
wordt gegeven aan deze wijzigingsbevoegdhe-
den, moeten de bouwplannen getoetst worden 
aan de huidige (milieu)regelgeving. 

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan “Minister van 
Houtenlaan e.o.” (inclusief bijlagen, zoals 
de Nota van Overleg) en het bijbehorende 
ontwerpvaststellingsbesluit liggen met ingang 
van vrijdag 22 augustus tot en met donderdag 
2 oktober 2014 ter inzage bij de balie pu-
blieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis 
(zie kader ter inzage). De pdf-stukken zijn ook 
digitaal in te zien via www.rijswijk.nl. De digi-
tale stukken kunt u bekijken via de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die 
website kunt u het beste zoeken op het volgen-
de identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.
bpminvanhoutenlneo-ON01.

Indienen zienswijze
Gedurende de termijn kan een ieder een ziens-
wijze over het bestemmingsplan sturen aan de 
gemeenteraad, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. 
Ook het indienen van een mondelinge zienswijze 
op het bestemmingsplan is mogelijk. Hiervoor 
moet u tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor 
het einde van de terinzagelegging, een telefoni-
sche afspraak maken met mevrouw Wanne Ver-
weij via (070) 326 11 35 (aanwezig op dinsdag 
en donderdag) of mevrouw Monique de Hoog 
via (070) 326 11 21 (aanwezig op maandag, 
dinsdag en donderdag).

Voertuig
De eigenaar/houder van het hierna omschreven 
voertuig dat door de gemeente in de Generaal 
Berenschotlaan  is aangetroffen, vragen we 
zich binnen zeven dagen na het verschijnen 
van deze publicatie (21 augustus 2014) tijdens 
kantooruren te melden bij de sectie Handha-
ving, afdeling Stadsbeheer, Steenplaetsstraat 
2a. Een eigendomsbewijs/volledig kenteken-
bewijs en een legitimatiebewijs moeten zo snel 
mogelijk worden getoond.

Het gaat om het volgende voertuig: 
•  aanhangwagen met een zwart stalen 

frame en zwarte wielkasten 
Het voertuig is inmiddels verwijderd en door 
de gemeente in opslag genomen. Bij niet mel-
den gaat de gemeente over tot vernietiging van 
het voertuig. Inlichtingen bij de sectie Hand-
having op werkdagen van 09:00 uur tot 16:00 
uur, tel. (070) 326 15 19. 

Ter inzage
Daar waar in de bekendmakingen ‘ter inzage’ wordt gemeld, betekent het dat de bijbeho-
rende stukken zijn in te zien bij de balie publieksvoorlichting in de hal van het stadhuis 
aan het Bogaardplein 15. De balie is op werkdagen geopend van 08.30 tot 13.00 uur en 
op donderdagavond van 17.00 tot 19.00 uur.
Houd er rekening mee dat inhoudelijke vragen over bijvoorbeeld belastingen of omge-
vingsvergunningen op donderdagavond niet kunnen worden beantwoord omdat de vakaf-
delingen dan gesloten zijn. 

Digitaal bezwaar maken
De gemeente maakt de dienstverlening voor inwoners makkelijker. U kunt – behalve 
schriftelijk - uw bezwaarschrift tegen gemeentelijke besluiten ook digitaal indienen.  
U heeft hiervoor wel DigiD nodig. Zie verder: www.rijswijk.nl. 


