
Aangevraagde omgevingsvergunning
• Acacialaan 3, het verbreden van de uitrit en het plaatsen 

van een toegangshek, Z/22/068732 

• Admiraal Helfrichlaan 1A, het bouwen van een 

fi etsenberging, Z/22/068802 

• Deijlerweg 87, het kappen van 1 boom, Z/22/068782 

• Klingelaan 26, het kappen van 1 boom, Z/22/068781 

• Kloosterland 5, het kappen van een boom, Z/22/068853 

• Konijnenlaan 27, het kappen van 1 boom, Z/22/068791 

• Landgoed De Wittenburg 1, het vervangen van het 

bestaande hekwerk, Z/22/068849  

• Lange Kerkdam 68, het kappen van 1 boom, Z/22/068711 

• Sbn Doormanlaan 2A, het plaatsen van een dakkapel, 

Z/22/068689 

• Storm van ‘s-Gravesandeweg 145, het plaatsen van 

zonnepanelen op het voorgeveldakvlak, Z/22/068800 

• Teylingerhorstlaan 1, het slopen van de garage en het 

bouwen van een schuur, Z/22/068710 

• Vinkelaan 19, het vervangen van kozijnen aan de 

voorzijde, Z/22/068794 

• Willem III Laan 5, het plaatsten van een dakkapel, 

Z/22/068790 

• Wittenburgerweg 164, het kappen van een boom, 

Z/22/068846 

• Zijdeweg 3, het vervangen van een raam, Z/22/068789 

• Zijdeweg 54, het verbouwen van het hoofdgebouw - fase 

2, Z/22/068805 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Bremhorstlaan 18, het plaatsen van zonnepanelen, 

Z/22/068397 

• Florijnlaan 16, het maken van een dakopbouw, 

Z/22/066844 

• Prins Hendriklaan 2, het vervangen van de aanbouw, 

Z/22/067082 

BEKENDMAKINGEN 

Hieronder staat een overzicht van de bekendmakingen. 

De volledige bekendmaking vindt u in het elektronisch 

gemeenteblad op www.offi cielebekendmakingen.nl.

E-mailservice of App Over uw buurt
Met de e-mailservice of app ‘Over uw buurt’ kunt u 

bekend makingen bij u in de buurt of de hele gemeente 

digitaal ontvangen. Meer informatie en inschrijven kunt 

u via www.overuwbuurt.overheid.nl.

Wilt u de gepubliceerde bekendmakingen inzien?
• De gepubliceerde omgevingsvergunningen kunt u 

digitaal inzien. U kunt dit aanvragen via 

www.wassenaar.nl/digitaalinzien. 

• Neemt u voor het inzien van alle overige 

bekendmakingen contact op via telefoonnummer 

14070.

Bezwaartermijn
Burgemeester en wethouders informeren u hierbij over 

de wettelijke bezwaar termijn. Voor het bepalen van de 

bezwaartermijn is uitsluitend en alleen de publicatie in 

het digitale Gemeenteblad bepalend. De daar vermelde 

verzenddatum van het besluit of de publicatiedatum 

bepaalt de laatste dag van de bezwaartermijn. Deze 

bedraagt zes weken. De dag van publicatie in deze krant 

is niet bepalend. U vindt het Gemeenteblad op www.offi -

cielebekendmakingen.nl. Hier geldt landelijke wetgeving.

COLOFON

U vindt bijna alle offi ciële berichten van de gemeente 

Wassenaar terug op internet. Als extra dienst-

verlening treft u in de gemeenterubriek een kort 

overzicht aan van de op internet in het Gemeente-

blad en/of de Staatscourant geplaatste offi ciële 

berichten van de gemeente. Het overzicht wordt met 

zorg gemaakt. Er kunnen echter geen rechten wor-

den ontleend aan het ontbreken van een bericht in 

het overzicht. Kijk voor meer informatie op 

www.wassenaar.nl/bekendmakingen.
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Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergun-
ning
• Langstraat 29, het transformeren en uitbreiden van het 

pand, Z/22/066300 

Evenementenvergunning
• Verleende evenementenvergunning voor het Zomer-

festival in Kerkehout aan de Mariastraat en het 

buurtcentrum aan de buurtvereniging Kerkehout en 

omgeving (incl. ontheffi ng artikel 35 Alcoholwet) op 14 

tot enmet 17 september 2022

Andere melding
• Ontvangen kennisgeving incidentele festiviteit van 

Kasteel Wittenburg, Landgoed Wittenburg 1 voor 

Streetgasm op zondag 18 september 2022

Terinzagelegging Ontwerp omgevings-
vergunning ‘Rijnlands Lyceum’

Ontwerpomgevingsvergunning ‘Rijnlands Lyceum, 
Backershagenlaan 3-5’ ter inzage 
Het college van burgemeester en wethouders van Wasse-

naar heeft op 30 augustus 2022 ingestemd met de ontwer-

pomgevingsvergunning ‘Rijnlands Lyceum, met plannum-

mer NL.IMRO.0629.OMGRijnlandsLyceum-ON01. Het 

voornemen is om met deze omgevingsvergunning de bouw 

van een nieuwe vleugel aan de school mogelijk te maken 

aan de Backershagenlaan 3-5. 

De gemeenteraad heeft op 12 oktober 221 besloten om een 

ontwerpverklaring van geen bedenkingen te verlenen voor 

een uitbreiding van het Rijnlands Lyceum met circa 2100 m2 

voor de ‘International School Wassenaar’ op het terrein van 

het Rijnlands Lyceum op het adres Backershagenlaan 3-5 in 

Wassenaar. 

Geen MER verplicht 
Op grond van artikel 7.19 eerste lid, van de Wet milieubeheer 

is besloten dat geen milieueffectrapportage behoeft te 

worden opgesteld, omdat de activiteit niet leidt tot belang-

rijke nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in het 

Besluit milieueffectrapportage. Hetgeen blijkt uit de aan-

meldnotitie en de toelichting bij de ontwerpruimtelijkeon-

derbouwing. 

Terinzagelegging 
De ontwerpomgevingsvergunning ‘Rijnlands Lyceum, Bac-

kershagenlaan 3-5”, met de ruimtelijke onderbouwing en 

andere bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken, 

vanaf donderdag 8 september tot en met woensdag 19 okto-

ber 2022, ter inzage bij het Klant Contact Centrum van het 

gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wasse-

naar. De openingstijden zijn te vinden op 

https://www.wassenaar.nl/openingstijden-klant-contact-

centrum-en-receptie. De ontwerpvergunning met bijbeho-

rende stukken zijn ook digitaal in te zien via de website 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Via de gemeentelijke website 

www.wassenaar.nl/nieuwsoverzicht is de ontwerpomge-

vingsvergunning te raadplegen. 

Zienswijzen 
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder 

schriftelijk zienswijzen indienen op deze ontwerpomge-

vingsvergunning bij burgemeester en wethouders van Was-

senaar, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar. Ook het indienen 

van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient tij-

dig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de 

terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden 

gemaakt via telefoonnummer via tel. 14070 (toets alleen 

deze vijf cijfers).


