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Fastned B.V. 

t.a.v.  mevrouw .  

James Wattstraat 77R 

1097 DL AMSTERDAM 

  

Datum 9 maart 2021 

Onderwerp 

Zaaknummer 

legesbrief  

RWSZ2021-00004029 

  

Geachte mevrouw , 

Op 24 januari 2021 heb ik uw aanvraag voor een besluit op grond van de Wet 

beheer Rijkswaterstaatswerken ontvangen. Uw aanvraag is geregistreerd onder 

het hierboven vermelde zaaknummer. 

 

Uw aanvraag betreft de realisatie van een aanvullende voorziening 

(energielaadpunt) op verzorgingsplaats Ruwiel langs rijksweg 2 (A2). 

  

Voor het in behandeling nemen van deze vergunningsaanvraag bent u een bedrag 

van €200,00 aan leges verschuldigd. Op grond van artikel 2, eerste en tweede lid, 

van het Besluit leges Wet beheer rijkswaterstaatswerken dient u dit bedrag te 

betalen, omdat het een werk betreft met een hogere kostprijs dan €2400,00. 

 

Ik verzoek u dit bedrag, binnen drie weken na dagtekening van deze brief, over te 

maken op rekeningnummer IBAN: NL55INGB0705000656, ten name van  

Min. IenW Agentschap RWS, onder vermelding van zaaknummer RWSZ2021-

00004029. 

 

Uw vergunningsaanvraag wordt in behandeling genomen, zodra de verschuldigde 

leges zijn ontvangen.  

 

Zolang ik de verschuldigde leges niet heb ontvangen, is de termijn voor het 

nemen van een beslissing op de aanvraag, ingevolge artikel 4:15 Awb opgeschort. 

En wel vanaf de dag na de verzenddatum van deze brief tot de dag waarop de 

verschuldigde leges zijn ontvangen of de driewekentermijn ongebruikt is 

verstreken. 
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Hebt u vragen over de behandeling van uw aanvraag dan kunt u contact opnemen 

met de in de kantlijn vermelde contactpersoon, onder vermelding van 

zaaknummer RWSZ2021-00004029. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

namens deze, 

hoofd van de afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat Midden-Nederland 

 

 




