
Aanvraag Wbr beschikking

 

Ten behoeve van
 

Vraagt u de vergunning voor uzelf aan? Ja

Aanvrager is: * Bedrijf
 

 

Gegevens Aanvrager
   

Bedrijfsnaam Fastned

Achternaam
contactpersoon *

Mevr.

Voorletter(s) Voornaam Tussenvoegsel  

KVK / BIN  Vestigingsnummer  

Adres James Wattstraat 77R Nummer 1097 DL Toevoeging 1097DL

Postcode / Plaats 1097DL Amsterdam Land Nederland

Postbusnummer  

Postcode / Plaats   Land Nederland

E-mail @fastned.nl

Telefoonnummer Faxnummer  

kenmerk aanvrager Haarrijn

 

 

Doel waarvoor de aanvraag geldt
 

Selecteer het doel waarvoor deze aanvraag geldt.

Wegrestaurant / benzine verkooppunt / servicestation / oplaadstation voor elektrische motorvoertuigen
 

 

Tevens eigenaar / eigendom
 

Zijn de percelen waar u werkzaamheden wilt uitvoeren eigendom van de aanvrager? Nee

Zijn de percelen eigendom van De Staat (zoals Rijkswaterstaat of RVOB (Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf))? Ja
 

 

Waarom? (doel / belang)
 

Wat wilt u gaan doen / maken en waarvoor dient het?    (maximaal 8 regels gebruiken)

Fastned wil op Haarrijn graag een aanvullende voorziening
energielaadpunt (snelladen) realiseren bij de basis
voorziening van het benzinestation. 

Fastned heeft op Haarrijn ook een vergunning voor de basis
voorziening energie laadpunt. Deze aanvraag voor een
aanvullende voorziening moet worden gezien als een
aanvraag die los staat van de basis voorziening
energielaadpunt.

 

 

Motivering van de aanvraag           (maximaal 7 regels gebruiken)

In de uitspraak van 4 november jl. heeft de Afdeling
bestuursrechtspraak van de 
Raad van State overwogen dat de minister vergunningen
voor laadstations ‘als aanvullende voorziening’ niet
uitsluitend aan benzinestations mag toekennen. Gelet op
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deze uitspraak verzoeken wij in aanmerking te komen voor
een vergunning voor aanvullende voorziening
energielaadpunt onder dezelfde voorwaarden als deze
eerder zijn uitgegeven op basis van het oude beleid.

 

Betreft het aangevraagde werk een uitbreiding / wijziging
van een bestaande situatie?

Ja

Is er reeds eerder een Wbr vergunning verstrekt? Ja

Indien bekend, wat is het kenmerk van de beschikking?  

Indien bekend, wat is de datum van de beschikking?  

 

 

Hoe? (uitvoeringswijze)
 

Hoe zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd?          (maximaal 7 regels gebruiken)

Netaansluiting via netbeheerder. De werkzaamheden worden
uitgevoerd door Fastned zelf of Fastned zal ze uitbesteden
aan haar aannemers.

 

 

Waar? Locatiegegevens / kadastrale gegevens / situatie tekening
 

Adresgegevens van de locatie A2 Breukelen

Gemeente Stichtse Vecht

Postcode  

Betreft Rivier / kanaal / Rijksweg

Naam Haarrijn

Naam loswal / kade / steiger  

Kilometrering  Zijde <Maak uw keuze>

Kadastrale gegevens bekend bij 
gemeente . . . , sectie . . .  , nummer . . .

 

X-coördinaat  52° 8′ 35″ NB, Y-coördinaat 5° 0′ 0″ OL

 

 

Wanneer + periode (instandhouding)
 

Wat is de gewenste aanvangsdatum van de werkzaamheden? 04-10-2021

Is het resultaat van de werkzaamheden van tijdelijke of permanente aard? Permanent
 

 

Kostprijs / raming van de werkzaamheden (leges)
 

Wat is de kostprijs of raming van de kosten (exclusief BTW) van het aangevraagde werk?

>   EUR 2400,-

heeft u een afwijkend adres
voor de factuur?

Nee

 

 

Bijlagen
 

Situatietekening (algemeen)
78677985_6152751_223-
Haarrijn_Situ_Aanvullend_1-
500.pdf

Kadastrale gegevens (algemeen)  

Specificatie van gewenste wijzigingen en bijbehorende vergunning(en) (datum en nummer)  

Overige relevante bijlage
78677985_6152752_223-
Haarrijn_Situ_Aanvullend_1-
100.pdf

Overige relevante bijlage  

Overige relevante bijlage  

Overige relevante bijlage  

Overige relevante bijlage  



 

Ik verklaar hierbij deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld.

 




