
Bestemmingsplan Duinrell gewijzigd

vastgesteld.

Burgemeester en wethouders van Wassenaar maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening

bekend dat de gemeenteraad van Wassenaar op 14 december 2015 het bestemmingsplan Duinrell ge-

wijzigd heeft vastgesteld.

 

Aanleiding voor dit bestemmingsplan is tweeledig. De eerste betreft de wettelijke verplichting. Het

vorige bestemmingsplan Duinrell dateert van 27 februari 2006. Volgens de Wet ruimtelijke ordening

moet de bestemming van gronden met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde regels, binnen

een periode van tien jaar, gerekend vanaf de datum van vaststelling, opnieuw worden vastgesteld. Ten

tweede moet het bestemmingsplan voldoen aan de in de Wro vastgestelde verplichtingen met betrekking

tot de digitalisering.

 

Gedurende zes weken, vanaf 14 januari tot en met woensdag 24 februari, ligt het vastgestelde bestem-

mingsplan, met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage bij het KlantContactCentrum van het

gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar. Het plan is ook in te zien via

www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website www.wassenaar.nl.

 

Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit, bent u belanghebbende en heeft u zienswijze ingediend op het

ontwerpbesluit, of bent u het niet eens met een wijziging dan kunt u op grond van de Algemene wet

bestuursrecht gedurende de termijn van terinzagelegging gemotiveerd tegen dit besluit beroep instellen

bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Een

afschrift van het besluit waartegen het beroep zicht richt dient te worden meegezonden.

 

Geen beroep kan worden ingesteld door de belanghebbende die tegen het ontwerp geen zienswijze

naar voren heeft gebracht of aan wie redelijkerwijs verweten kan worden geen zienswijze te hebben

ingebracht.

 

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking van het besluit tot gevolg. Daarvoor kan een

verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

 

Burgemeester en wethouders van Wassenaar
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